Den norska skidorten Geilo har den
perfekta balansen mellan mysig glamour,
bra shopping, mat i gourmetklass – och
härlig skidåkning. Häng med!
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Shopping,
skidor och
hundspann
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3 BÄSTA RESMÅL:
”Geilo för stilfullt mys och
storslagen natur. Idre har
backar åt alla håll, det är bara
att följa solen! Hestra för
sydsvenskar som vill prova på
utan att behöva åka så långt.”

● Skidorten Geilo, några timmars bilresa
nordväst om Oslo, har det mesta man
kan önska under en vintersemester. Här
kan man få vara en liten del av världens
enda ismusikfestival, se VM i spark, gå på
Norges bästa spa och så mycket mer.
Och glöm fritidsstugor och skidlägenheter. På de tjusiga högfjällshotellen
finns fortfarande auran från fornstora
dar. Maten håller toppklass liksom spaavdelningarna. Det känns inte alls dumt
att dagligen glida in i en stilfull lounge eller slå sig ner vid en magnifik öppen spis.
Flera av hotellen är också bra på att ordna arrangemang och utflykter.
Dr Holms hotell lockar med byns snyggaste och bästa after-ski; fullt ös med
snöskor och uppstoppade ripor i inredningen. Vestlia kan skryta med Norges
bästa spa och Highland lodge med snyggaste loungen. Visst kan man boka boende med enbart frukost, men det är all
idé att välja halvpension, både för den
goda maten men också för att det troligen blir billigare i längden.
För den som inte trakteras av pist
åkning – eller ens längdskidor – finns
mycket annat att göra i Geilo.

Njut av hundspann
Hundspann är ett härligt sätt att komma
nära snön utan att stå på skidor.
– Typiskt norskt, säger kvinnan som
just kommer tillbaka från sin första tur
med sex dragvilliga huskies över
Veslefjorden. Några minuters instruktion, sen bär det iväg!
Vi har i vår enfald trott att vi ska ligga
makligt nerbäddade i renfällar medan
hundarna tar oss på en vacker vintertur
– men icke: Det är vi som är hundförare!
Över stock och sten bär det med uppmaningen att inte tappa bort bromsen och
att aldrig släppa taget. Wow, vilket ös!
Det är en underbar känsla och när vi färdas över den snöbelagda fjorden känner
man sig för en liten, liten stund som en
norsk polarhjälte. Sedan blir det eftersnack med varm vinbärssaft ur kåsa runt
lägerelden. Den som vågar får också

Bli kusk över sex
dragvilliga huskies.

Härlig vinterstämning
på Dr Holms hotell.

Skidåkaren kan välja
mellan fyrtio skidbackar,
snowboard-områden
och snöparker.

klappa hundarna med de isblå ögonen.
Vidare ut för att göra stan. Det går
snabbt med tanke på att den är så pass
liten. Att shoppa i Geilo är lätt. Butikerna
är inte många men förvånansvärt bra. I
järnaffären hittar vi fina knivar och ursnygga emaljburkar med norskt lusemönster. Vi suktar efter stickat och
snuddar till och med vid tanken att köpa
en sparkstötting. Annat som lockar är
antikviteter och inredning.

Flatbrød och lefser
Här finns även välsorterade delikatessaffärer med närproducerat från fjäll och
fjord. Mest kända är kanske norrmännens
knäckebröd ”flatbrød” och den bruna getosten, men det
finns förstås annat: rømmebrød
och lefser,
Nordens tortillas,
och självklart fisk
och vilt – eller kanske ett helt fårhuvud?
”Bakeri”, den snygga funkisskylten i
röd neon, inspirerar till snabbfika i retrostil. Saknar man sin surdeg går man istället till det nyöppnade bageriet intill
Highland Lodge, som drivs av två trevliga
fransmän i förskingringen. På vägen dit
passerar vi Epic, ”världens enda snowboard-museum” i miniformat, med brädor från neonfärgat 80-tal och framåt.
Något för tonåringen?
Den som vill äta middag har mycket
att välja bland. Självklart skidorternas
standardställen med enklare rätter som
pizza och gulaschsoppa. Men också

”Butikerna
är förvånansvärt bra”
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Geilo är en av
Norges äldsta
skidorter.

forts verkligt bra restauranger med gourmetkök i

toppklass och fin miljö. Och glöm inte högfjällshotellen. Där äter man bra!
Kvällstid stämmer man träff med eventuella skidåkare, äter gott och slappar i jacuzzin och i barer med stil.
Och skulle tiden mot förmodan ändå kännas lång kan man ta tåget till Bergen 25 mil
bort – över Hallingskarvet och
Hardangervidda. Det räknas som världens
vackraste tågresa, enligt Lonely planet och
många fler. Inte så dumt, det heller. l

Bäst att bo
Dr Holms hotel. Klassiskt fjällhotell från 1909 med lyxig mysfaktor. Stans
bästa after-ski. drholms.com
●

Vestlia Resort. Modernt lyxhotell i lodgestil med Norges bästa spa-avdelning.
vestlia.no
● Bardøla Høyfjellhotell. Geilos eget natio●

nalparkshotell i mellanklass, trivsamt.
bardola.no
● Highland Lodge. Modernt högfjällshotell
med trendig inredning och generös
lounge. highland.no
● Hitta lägenheter, stugor och enklare hotell
på geilo.no.

Restauranger
Ekte restaurant & smakeri.
Kombinerad affär och restaurang med lokala läckerheter. Vesleslåttvegen 13.
● Dr Holms brasserie. Klassiskt matställe
med utsikt över dalen för den som vill njuta
högfjällsatmosfär – utan att bo där.
drholms.no/brasserie
● Restaurant Hallingstuene. Restaurang
mitt i byn som drivs av tv-kocken Frode
Aga. Inredd som tre gamla timmerstugor.
Traditionellt norskt som rakfisk och skårapølse men även lyxig à la carte med närproducerade råvaror. hallingstuene.no.
●

Shoppa
● Annekset Interiør. Inredningsaffären för
alla fjäll- och skidentusiaster! Här finns allt

som krävs för en feelgood-enteriör i hytten
som tavlor med skidmotiv och takkronor av
hjorthorn. annekset.com
● Geilo Sports. Välsorterad sportaffär med
klassiska lusekoftor. Dessutom must haveknäbyxor i getmocka. geilosport.no
● Bjørn Mathisen. Antikviteter, fina allmogemöbler från Norge; skänkar, långbord,
kistor. bjornmathisen.com

Skidåkning
I Geilo finns 40 backar, 20 liftar, 3 snowboardområden, 4 snöparker, 5 barnområden och 220 km längdskidspår.

Se & uppleva
Kör hundspann. Rekommenderas! 650 kr
för vuxna, 510 kr för barn och familjepris
1 950 kr för en 5 km tur. geilo-husky.com
● Alpint spa. Norges bästa spa finns i Geilo,
på Vestlia. Njut av ungersk lerinpackning,
spirulina-alger och andra behandlingar.
Även Dr Holms har ett generöst spa. Upplev
den varma jacuzzin under stjärnorna och
rulla dig sedan i snön! 380 kr för ett dagpaket på Vestlia inkl badrock, tofflor och
fruktbuffé. 110 kr för vuxna på Dr Holms.
Behandlingar tillkommer. vestlia.no,
drholms.com
●

● Slädtur. Klassisk slädtur i skymningen
med facklor, bjällerklang och renfällar.
325 kr för vuxna, 160 kr för barn (4–13 år)
för en tur på knappa timmen. geilohest.no

Särskilda arrangemang
● Geilo Ice Music Festival. Världens enda i
sitt slag; en musikfestival där samtliga instrument är gjorda av is. 5–8 feb 2015.
icemusicfestival.no
● VM i spark i slutet av januari. Folkfest och
kappkörning förenas i detta traditionella
lopp per sparkstötting. 30–31 jan 2015.

RESA TILL GEILO
Var: Geilo ligger ca 25 mil nordväst
om Oslo och nås med bil via riksväg 7
mot Bergen.
Flyg: Stockholm–Oslo fr ca 1 000 kr
t o r med exempelvis Norwegian.
Tåg: Tåg Oslo–Geilo ca 600 kr t o r,
vare sig man åker med flyg/tåg från
Sverige ansluter det med detta tåg till
Geilo.
Båt: Sydsvenskar kortar körsträckan
med färja Köpenhamn–Oslo. Fr ca
2 200 kr för bil och 4-bäddshytt.

Fjäll och fjord inspirerar
menyerna på byns
stjärnkrogar.

Geilo rymmer både retro
fik och surdegsbageri.
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Vestlia har Norges
bästa spa-avdelning.

