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nyt fjellet, fritiden og livet

Hotellets fasiliteter - leilighetens personlighet

6 eksklusive toppleiligheter på Geilo Hotell
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Ved foten av det mektige Hallingskarvet og som porten til Hardangervidda, 

Nord-Europas største høyfjellsplatå, ligger Geilo. Den vakre fjellbygdas 

beliggenhet, 800 meter over havet, byr på ren og spennende høyfjellsnatur.

For over 100 år siden ønsket Geilo de første skituristene velkommen til bygda 

øverst i Hallingdal. Den moderne skiturismen startet i 1935 da et av landets første 

slalåmrenn ble arrangert på Geilo. Det har deretter vært en spennende utvikling til 

dagens Geilo, som ønsker velkommen til et moderne og allsidig vintersportssted. 

Med et fl ott terreng, et stemningsfullt bymiljø og mange skimuligheter er området 

som skapt til mange hyggelige vinterferiedager. Vi har 39 alpinbakker og 220 km 

preparerte langrennsløyper. Løypene holder topp internasjonal standard og passer 

for alle. Det er fl otte områder for barn i skisenteret. Vi tilbyr et mangfoldig aktiv-

itets og arrangement- program hvor alle i familien kan fi nne sin favorittaktivitet. 

I tillegg har Geilo et sentrum med et rikt utvalg av restauranter, barer, shopping, 

kafeer, kino - alt i kort avstand fra skisenteret og hotellet.

Geilo 

Den gode kombinasjonen av friluftsliv og hyggelige minner.
Lange tradisjoner på at fl ere generasjoner har det godt sammen...

...felles er at de vil nyte det gode liv.
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Beliggenheten rett ved foten av Geiloheisen, 300m fra sentrum og 

500m fra Ustedalsfjorden, gjør Geilo Hotell til det perfekte utgangspunkt 

for aktiviteter og ski hele vinteren !

Geilo Hotell ligger i en solrik, sydvendt li med Hallingskarvet i ryggen, 

Hardangervidda forut og vidt utsyn i alle himmelretninger. Fra balkongen i 

5. etasje får du en fantastisk utsikt over Ustedalsfjorden sydover mot 

Hardangervidda Nasjonalpark.  

Det er gåavstand både til skiheiser og Geilo sentrum. Med den sentrale plasseringen 

på Geilo betyr dette at det er meget gode adkomstmuligheter, enten om man 

kommer med bil eller tog. Til jernbanestasjonen er det kun ca. 400 m.



6 7

Man merker at Geilo Hotell var det første hotellet og grunnlaget for at Geilo 

ble en fjelldestinasjon. Her ligger mye kos, mange minner og sjel i veggene. 

Tradisjonen med et hyggelig vertskap som ønsker deg velkommen videreføres 

idag av Benedicte M. Guslund. Hun sørger for at peisen alltid brenner, at 

gjesten har det de trenger og at stemningen er personlig. Benedicte tar seg tid 

til hver enkelt - “ her står døren alltid åpen”. Med jobberfaring fra fi re stjerners 

hoteller i Alpene, krever hun også at hotellet til enhver tid er rent og pent.

Hotellet er innredet med antikviteter og på veggene henger historiske bilder fra 

den tiden kvinner gikk på ski i skjørt. Peisestuen er hotellets hjerte, her går praten 

lett og folk koser seg. Det er denne stemningen som gjør dette hotellet så bra. Her 

er det lov å slappe av og være seg selv. Gjestene har “lav profi l” og bryr seg om 

hverandre. Mange av gjestestene kommer ofte tilbake.

I restauranten serverer vi som oftest vår varierte hotellbuffé, med noe for en hver 

smak og eget dessertbord. Ekte råvarer og mer fokus på det økologiske er visjonen 

til den nye restaurantsjefen. Måltidene inntas til panoramautsikt over Ustedals-

fjorden og de fl otte skibakkene på Geilolia. 

Som leilighetseier har du tilgang til alle hotellets servicefasiliteter.

Velkommen 

“Vi har ikke satset på spa, men velvære gjennom personlig service og koselig stemning.
Vi er til for våre gjester døgnet rundt...hos oss skal du alltid føle deg velkommen!”

Vertinnen
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Etter en lang dag på fjellet kan man allerede innenfor inngangsdøren velge å 

slappe av i den koselige lobbyen og treffe andre til en forfriskning før en går 

opp til egen leilighet. 

Dersom du ikke ønsker å lage mat selv i den godt utstyrte leiligheten kan man 

selvfølgelig benytte seg av hotellets restaurant i første etasje. Den ligger vegg i 

vegg med den opprinnelige peisestuen. Her er det også anledning til benytte den 

koselige baren og kanskje også å la seg friste av å benytte dansegulvet med 

levende musikk til langt ut i de sene nattetimer. I kjelleren, og langt fra 

leilighetene, ligger også lokaler som benyttes til nattklubb når anledningen byr seg.

I kjelleren fi nnes det, foruten biljardbord, også mulighet til å benytte 

velværeavdelingen. Denne inneholder vanlig badstue, steambadstue samt 

tilhørende trimrom og er tilgjengelig når som helst. Det kan jo være greit å ha et 

alternativ når været har slått seg vrangt eller når man bare rett og slett ønsker å 

være hjemme.

 

Når man har fri så ønsker en å nyte friheten fullt ut. Det er ikke alltid støvsuging 

og utvasking er det du får best tid til like før avreise. Du kan derfor la hotellet ta 

seg av dette slik at du kommer tilbake til ferdig rengjort leilighet.

benytt alle fasiliterer

...når dere ønsker det
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Det beste fra tre boformer - hyttens kos, lelighetens komfortable enkelhet og 

hotellets fasiliteter, valgmuligheter og service. At våre hyttetradisjoner er godt 

forankret i folkesjela er det vel liten tvil om - men det man hører fra de som 

allerede har valgt en leilighet på fjellet er at de bruker “hytta” mye oftere og de 

har fått mere tid til seg selv, familie og venner. Mindre vedlikehold og færre 

bekymringer gir mer tid til det man har lyst til! Ved at leiligheten ligger i toppen 

av et koslig hotell åpner også for trygghet og mange valg av fasiliteter. Her er det 

noe for alle uansett kjønn og alder.

Visjonen er at hyttekosen skal bevares. Materialvalg skal skape en intim og varm 

atmosfære. Utsikten mot fjellet. Den gode stemningen, Yatzy-spill og tradisjoner 

skal bevares. Med soveplass til en liten familie nede og to voksne oppe, ser vi 

også at fl ere generasjoner kan feriere sammen, eller feire høytider. Skulle fl ere 

venner eller familie dukke opp - vil hotellet også kunne tilby noen ekstra senger 

eller rom til en fordelaktig pris. Hver enkelt leilighet disponere egen bilopp-

stillingsplass. I kjelleren vil det bli innredet egen bod/skibod.

En ny hytteløsning alle generasjoner vil nyte

For mange vil det å skaff e seg en leilighet på fjellet være noe
nytt og kanskje unaturlig iforhold til de norske hyttetradisjoner...

...men det er mange grunner til at dette er den vanligste “hytte”-løsningen i alpene.
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Ekte 

Intim atmosfære skapes av ekte materialer. 
Toppleilighetene leveres med elegante interiørløsninger 

og materialer av høyeste kvalitet. 
De er lettstelte og praktiske, og det er lagt 

stor vekt på velvære og hygge.

Leiligheten har gjennomgående høy standard og gode planløsning. Arkitekturen 

er inspirert av bebyggelsen fra alpelandsbyene i Mellom-Europa. Her får du en unik 

kombinasjon av lys og luftig leilighet, som samtidig er lun og koselig. Det er lagt vekt på 

elegante interiørløsninger og materialvalg av høyeste kvalitet. Praktisk og funksjonelt, med 

en avslappet atmosfære der du og dine kan fi nne roen. I stuen er det store vinduer som gir 

leiligheten lys og en fantastisk utsikt mot Vestlia. I sofaen sitter du å ser ut mot fjellet til 

skinnet av fl ammene i gasspeisen. Peisen er plassert slik at den gir rommet lys og varme både 

i stue og spisestuedelen. Alle innvendige overfl ater i oppholdsrom leveres med hvit eller grå-

lasert panel på vegger, samt hvitlasert panel i himling med downlights. På gulvet legges det 

en fl otte enstavs brede, oljet mørk eikeparkett. Alle innvendige dører leveres i heltre. Noen av 

leilighetene får hems og hele 4 meter under taket i 2. etg. Her blir det plass til høyt juletre!
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Det er lagt stor vekt på å ta med seg fjellfølelsen 

inn i selve leiligheten. Det benyttes utelukkende 

materialer av gode kvaliteter.

•  Alle innvendige overfl ater i oppholdsrom leveres med hvit eller grålasert panel på vegger, 

 samt hvitlasert panel i himlinger. Alle innvendige dører leveres i heltre. 

•  Gulvet i stue/kjøkken og soverom er av type oljet ”plank”.

•  Downlights leveres som generell belysning i alle rom. 

•  Kvalitetskjøkken komplett med integrerte hvitevarer, keramikk koketopp, stekeovn, 

 kombiskap kjøl/frys og oppvaskmaskin. Tykk benkeplate i oljet eik

• Balansert ventilasjon i hver leilighet og varmeveksler med tilbakeføring av luft til et punkt.

• Badene blir helfl iset med moderne sanitærutstyr og varmekabler i gulv.

Gulvet i stue/kjøkken og soverom er av type oljet ”plank”.

Hvit eller grålasert panel på vegger.

Tykk benkeplate i eik
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Planløsning

Leilighetene er på ca. 75 m2 over 2. plan  

Plan 2

Hovedetasjen ligger i hotellets 5. etasje og strekker seg gjennomgående i bygget. 

Bak, og med utsikt opp i skibakken, ligger hovedsoverommet. Fra gangen går man 

inn i hoveddelen via kjøkken og spisekrok til stuen. Fra stuen går man ut på balkong 

via de store vindusskyvedørene. Badet ligger mellom soverom og kjøkken/spis.

Plan 1

Hovedinngangen til leilighetene er fra hotellets korridor i 4. etasje. Her kommer man 

først inn i et trapperom med garderobe. ”Rett frem” fi nner man et romslig soverom 

med utsikt opp i skibakken og med plass til to køyesenger for 4 personer. På badet 

er det satt av plass til vaskemaskin og tørketrommel (søyle). Trappen leder opp til 

hovedetasjen.
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Fasadene kles med naturmaterialer som tre og stein.

For øvrig vil de nye solrike balkongene og vindusdørene heve inntrykket til 

å  bli et moderne bygg som samtidig vil gi deg en følelse av nærhet til fjellet. 

Eksteriør

Det nye eksteriøret er med på å understreke de gamle tradisjonene som fi nnes i bygget. 
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I Geilo Hotel’s peisestue ble grunnlaget for hotell- og turistnæringen på Geilo 

dannet. I 1880 tok Ola Gjeilo imot de første overnattingsgjestene på hemsen over 

peisestua. Turismen på Geilo hadde begynt. Og ikke nok med det : i 1907 kom 

Bergensbanen til Ustedalen, 2 år senere ble banen åpnet på hele strekningen 

Oslo-Bergen. Det medførte enda mer vind i seilene for turistnæringen i området. 

Og Ola Gjeilo var ikke snauere enn at han fi kk utvirket at jernbanestasjonen i 

Ustedalen fi kk navnet Geilo. Det er ikke alle som får en jernbanestasjon oppkalt 

etter seg.

Det var altså Ola Gjeilo som innførte turismen på Geilo da han bygde og for 125 

år siden åpnet det første hotellet på Geilo. “Geilen” som han ofte ble kalt, var 

ellers blant bygdens fremste menn og aktiv på mange områder. ¨Han begynte 

som skreppekar og la seg opp en ikke så helt ubetydelig kapital. Gården hans 

på Geilo ble et mønsterbruk, den ble skyss-stasjon og en viktig del i den Norske 

Turistforening’s hyttenett. Ola Gjeilo var fjellfører og deltok med stor dyktighet i 

bygdens styre og stell.

Det ble slik fart i turismen på Geilo at Ola Gjeilo allerede i 1888 måtte utvide 

hotellet. Og nye utvidelser fulgte raskt. I 1909 åpnet ytterligere 2 nye hoteller på 

Geilo og senere kom de på rekke og rad. - I nyere tid har det vært en voldsom 

økning av innkvarterings-kapasiteten fra 1970 og helt frem til i dag. Hol kommune 

er i dag landets femte største reiselivskommune med bare de 4 store byene foran 

seg på listen målt i antall gjestedøgn. Det fl otte terrenget, alle skiheisene, de store 

muligheter for turer sommer som vinter og fjellbygden Geilo i seg selv er et rikt 

alternativ for alle besøkende. Dette har bidratt til å plassere Geilo på kartet.

Siden Ola Gjeilo solgte Geilo Hotel i 1911, har Geilo Hotel hatt mange forskjellige 

eiere. Hotellet er i dag et lokaldrevet hotell, som drives av Benedicte Guslund og 

Robert Carlsson

Geilo Hotel - det første på Geilo
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