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ROCKABILLY RUMBLE

3 ANBEFALTE RUNDTURER

HALLINGMARKEN

KO SKJER I NESBYEN UTG. 3 2019 1

Velkommen til oss!
HAR DU EN HUSDRØM?
Spennende og fleksible kvalitetshus.
Les mer på www.eksjohus.no

Stikk innom oss for en hyggelig prat om dine
bank- og forsikringsbehov.
Du finner oss i Jordeshagen 5 på Nesbyen.

Tlf: 472 65 820

PÅ HJØRNET
På Hjørnet er en kulturell
samlingsarena på nes og huset
rommer både musikkscene, pub og
et lokalt mikrobryggeri.

Sutøya
ligger ved Rv7,
rett nord for
Nesbyen

På Hjørnet arrangerer alt fra små
til store arrangementer! Følg oss
på Facebook og Instagram
@paahjornet.

På Hjørnet annonse
Høyde 108 mm
Bredde 78 mm

VELKOMMEN
INNOM OSS
Sunn og deilig middag - hver dag
Helårs overnatting i rimelige
og komfortable hytter
Kontakt oss på Facebook
eller tlf. 995 92 020
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ADDRESSE: STASJONSVEGEN
1, 3540 NESBYEN.
TL F : 3 2 0 7 0 1 0 0

Pub
Konserter
Quiz
MusikkBingo
Shuffleboard

Forsidefoto: Sommeridyll. Foto Brekkeseter / Langedrag Naturpark

Kjære leser
Sommeren er årets favoritttid for mange. Lange
dager og lyse netter gir energi og muligheter til
å rekke mye på ønskelista. Jeg anbefaler deg å
sette av tid til noen av de allsidige arrangementene
denne sommeren. I Nesbyen går startskuddet
med «Festspillene i Nesbyen» allerede 21.-26.
mai. Programmet er krydret med alt fra kunstutstillinger, festspillquiz og gratis festspillfrokost,
til karneval og klovneri, konserter med flere
kjente artister. Og ikke minst de fantastiske lokale
musikerne i “Nesbyen All Stars” på utescenen
under 101 UTE. Videre i juni og juli arrangeres
Hallingdal Hesteutstilling, Rockabilly Rumble,
flere konserter På Hjørnet og den store folkefesten Hallingmarken, for å nevne noe. Både
Nesfjellet og Langedrag Naturpark tilbyr masse
gøy i sommer. I dette magasinet gir vi deg i
tillegg 20 tips til aktiviteter i sommervarmen.
Vi håper både hallinger og hyttefolket går mann
av huse - her er det opplevelser for enhver smak.
Sykkelsatsningen er stor i Hallingdal. Også denne
sommeren jobbes det med nye sykkelstier i
Nesbyen, blant annet tredje byggetrinn av den
imponerende stien fra Utsikten i Nes Østside.
Hyttefolket i Nes Sørmark kan glede seg over en
ny sammenhengende sykkelsti mellom Natten,
Bøgaset og Nystølen. Den flotte rundturen
“Nesfjellet rundt” har vi beskrevet nærmere i
magasinet. Ta med sykkelen på hytta i sommer!

Ko skjer i Nesbyen
kommer ut fem
ganger i året.

UTG. 3 2019
Hvordan ligger det an med den
15 km lange familiestien fra
OPPLAG:
11 000
Syningen til sentrum? Stiftelsen
«Norges Flotteste SykkelUTGIVER:
opplevelse» er blitt godkjent
Nesbyen Turist- og
som Spillemiddelprosjekt - et
Næringsservice AS
Tlf. +47 32070170
viktig steg for å sikre finansiering.
info@nesbyen.no
Stien er nå til behandling hos
kommunen og skal etter planen
REDAKTØR:
Lars Storheim
sluttbehandles til høsten. Byggelars@nesbyen.no
start kan være mulig allerede i
september/oktober. Denne stien vil
bli et ikon i Nesbyen – eller som vi sier i reiselivet, «reason to go». Mange vil komme til
Nesbyen nettopp for å sykle denne spektakulære
stien.

Så kommer gondolen – hvis alt går etter planen!
“Markeds- og ringvirkningsanalysen” er nettopp
lansert - og den gir oppløftende svar. Rapporten
mener at markedet for en gondol er til stede på
Nesbyen. Den sier videre at inntektspotensialet
er vesentlig om man lykkes med å skape et
“WOW- produkt”. Direkte og indirekte vil en
gondol kunne skape 48 årsverk og omsetning
på ca 90 millioner kroner i året. Med andre ord
- en gondol på Nesbyen vil kunne skape store
muligheter for alle næringsdrivende i Nes kommune!
Bli med på liv og røre og nyt sommeren om du er
i sentrum eller på fjellet.

Solveig Hjallen

Glad nesningsentusiast og daglig leder i
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS

KO SKJER I NESBYEN UTG. 3 2019 3

Ko skjer i Nesbyen?
21 - 26 mai
Festspillene i Nesbyen

SE EGET
PROGRAM I
MAGASINET

Nesbyen-appen
(Apple Store / Google Play)

Lørdag 15 juni Sted: Markedsplassen
Rockabilly Rumble
Årlig arrangement.
50-tallet hylles fra
morgen til kveld med
veteranbilparade,
burnout og olabilkonkurranse. Vorspielkonsert på Sutøya
Camping og senere to
konserter På Hjørnet.
Mer info: Facebook og
visitnesbyen.no

KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO

Hilde Louise Asbjørnsen, Trine Rein, Staysman & Lazz,
Nesbyen All Stars, El Muro Tango, folkemusikk, karneval, klovneshow, festspillfrokost og kunstutstilling.
Se fullt program i dette magasinet.
Mer info: festspilleneinesbyen.no

1 - 2 juni
Hallingdal Hesteutstilling
Sted: Markedsplassen, Nesbyen

Du finner full oversikt i

Lørdag 15 juni kl 21:00 Sted: På Hjørnet
The Vossa Rebels & Joakim Tinderholt

KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO

Årlig arrangement. Er du glad i hester og ponnier
så bør du stikke innom Markedsplassen disse
dagene i juni. Show og utstillinger.
Mer info: kvaskjer.hallingdal.no og Facebook

Onsdag 5 juni kl 19:30
Konsert med Bare Egil Band
Sted: På Hjørnet, Nesbyen

KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO

Bare Egil Band er artistnavnet til den enfoldige
trubaduren Egil Hegerberg, også kjent som
bassist i bl.a. Black Debbath, Hurra Torpedo,
Thulsa Doom og Gartnerlosjen.
Mer info/billetter: visitnesbyen.no
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Dobbeltkonsert under Rockabilly Rumble. Først
Rockabilly-bandet The Vossa Rebels, kjent blant
annet fra Norske Talenter. Deretter blir det
bluesmusikk fra Joakim Tinderholt & His Band.
Mer info: visitnesbyen.no

Lørdag 18 mai
kl 20:00
Eurovision
Finalefest
Sted: På Hjørnet
Tirsdag 28 mai
kl 17:00
Sjakk på
biblioteket
Sted: Nes
Folkebibliotek

Lørdag 15 juni
kl 11:00
Verdensmat
på norsk
Sted:
Frivilligsentralen
Nesbyen
24 - 28 juni
TINE Fotballskole
Sted: Nesbyen
Idrettssenter
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Ko skjer i Nesbyen?
4 - 7 juli
Hallingmarken
Sted: Markedsplassen

SE EGET
PROGRAM I
MAGASINET

Du finner full oversikt i

Nesbyen-appen
(Apple Store / Google Play)

Stort sommerprogram
Aktiviteter på Nesfjellet

SE EGET
PROGRAM I
MAGASINET

Varemesse, tivoli og artister. Et folkekjært
arrangement med over 50 års historie i Nesbyen.
I år kommer blant andre Bonnie Tyler, Stage Dolls,
TIX og Malin Pettersen.
Mer info: hallingmarken.no

Fisketur, sykkelritt, introkurs golf, rebusløp, crockettturnering + mye mer. Sommeren blir utvilsomt aktiv
på Nesfjellet! Sjekk ut sommerprogrammet deres.
Følg “Nesfjellet” på Facebook for å holde deg helt
oppdatert. Mer info: kvaskjer.hallingdal.no

20 juli fra kl 10:00
Middelalderdag
Sted: Langedrag Naturpark

Hele sommer
Prøv Tur-orientering
Sted: Nes

Hesteoppvisning og
ridderturnering,
kappleiker, mat på
bål, salgsboder og
middelalderaktiviteter for store
og små. Alt dette i
et mylder av dyr og
vakker natur. Parken
er som vanlig åpen
fra kl. 10 - 18.
Mer info:
kvaskjer.hallingdal.no

Hele sommer
Variert sommerprogram
Sted: Langedrag Naturpark

Tur-orientering handler om å finne poster som er
merket av på et kart. Du går tur når du vil. Årets
hefte med poster og beskrivelser kan kjøpes hos
Norli eller Intersport på Nesbyen Kjøpesenter fra
midten av juni. Mer info: nesbyenil.no

Hver onsdag i sommer
Aktivitetsdager
Sted: Hallingdal Museum, Nesbyen

KJØP BILLETTER PÅ

VISITNESBYEN.NO

Aktivitetsleir for barn, rideleir, seterdag,
eller leir for besteforeldre med barnebarn - eller
hele familien. Aktivitetskalenderen hos
Langedrag Naturpark er proppfull denne
sommeren. Mer info: langedrag.no
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Hver onsdag fra slutten av juni til begynnelsen av
august kan du oppleve gamle håndverkstradisjoner
på Hallingdal Museum. Mange morsomme
aktiviteter for barna.
Mer info: hallingdal-museum.no
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Aktiviteter
Dagsbesøk
Overnatting
På Langedrag Naturpark, 1000 m.o.h.
venter unike naturopplevelser for
voksne og barn. Her finner du et
mangfold av dyr og aktiviteter.
Fullpensjon, hjemmelaget mat.
Flotte turmuligheter fra tunet.

Prøv klatreparken. Bli med på
seterdag, hesteridning og hundekjøring. Bli med inn til ulv,
gaupe, elg, fjellrev og reinsdyr.
Vi har nettopp åpnet vårt eget bakeri,
med masse deilige bakevarer. Stor solrik
terrasse og gapahuk. I kaféen vår finner
du middag, vafler, kaffe, kakao og mye
annet godt.

Velkommen til dyrebare
naturopplevelser
i sommer
Langedrag Naturpark, 3544 Tunhovd • Tlf: 32 74 25 50 • E-post: post@langedrag.no • www.langedrag.no
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ÅPENT HVER DAG 10 - 18. FØLG OSS PÅ FACEBOOK

4 - 7 JULI

MARKEDSPLASSEN, NESBYEN
VAREMESSE - TIVOLI - ARTISTER

BONNIE TYLER

MALIN
PETTERSEN

STAGE DOLLS

TIX

ORAL BEE - PIMP LOTION

HALLINGMARKEN.NO

SKATEBOARD
SHOW
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3 rundturer
anbefalte

NESFJELLET RUNDT

Ca. 14 km rundtur, 1,5 t
Rundtur med terrengsykkel i Nes Sørmark
Familievennlig rundtur mellom Natten / Tverrlia,
Trollset, Nystølen, Kuluset og Bøgaset. Det aller
meste av turen følger sykkelstier med underlag
av grus. Resten følger grusveier gjennom hyttefeltene. Legg inn en vaffelpause på Nystølkroken
Kafé eller på Golf-kaféen.
Søk “Nesfjellet rundt” på www.ut.no
eller i Ut.no-appen.

Både fot- og sykkelturer er
populære aktiviteter i sommerhalvåret. I hver utgave
av magasinet ønsker vi å
anbefale nye turer.
Kanskje oppdager du en
ny tur du ikke visste om?

SYKKELSTI
Her fra trasèen mellom
Bøgaset og Tverrlia.
Foto Solveig Hjallen

PYNTEBILDE ELLER
FOTTURER
RUDSÅSEN OPP
Ca. 9 km rundtur, 2,5 t
Ny rundtur om Klevarudnatten
En flott og variert rundtur over Rudsåsen,
med toppen Klevarudnatten som høydepunkt.
Denne turen kan gåes fra Nesbyen sentrum. Du
må gjøre unna 600 høydemeter, men belønnes
med flott utsikt på toppen og en variert tur.
Turen merkes ila. sommeren 2019.
Søk “Rudsåsen opp” på www.ut.no
eller i Ut.no-appen.

UTSIKT FRA
KLEVARUDNATTEN
Foto Lars Storheim

BYGDEBORGRUNDEN

ROLIG SKOGSTUR
Foto Jakob Øen Strand

Ca. 4 km rundtur, 1 t
Sti med historisk sus i sentrum
Turen går langs Rukkedøla, forbi det noen
mener er restene av en gammel bygdeborg.
Stien, som er merket av Nes Historielag, er et
godt alternativ når du ønsker en rolig spasertur
med utgangspunkt i sentrum av Nesbyen.
Legg gjerne returen innom kunststien “I Gudes
fotspor” ved Hallingdal Museum.
Søk “Bygdeborgrunden i Nesbyen” på
www.ut.no eller i Ut.no-appen.
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TIPS: Du finner kart og
detaljert beskrivelse av disse
turene og mange flere på
www.ut.no eller i appen Ut.no

Oppdag
d
plass i in
univers
et

15.juni 15.august
GUIDEDE TURER HVER HELE TIME
HVER DAG KL 10 - 18

WWW.METEORITTPARKEN.NO

“EN REISE GJENNOM UNIVERSET”
STEINSLIPING - KAFÉ - LEKEPARK
- SOUVENIRER
KO SKJER
I NESBYEN UTG. 3 2019
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SULTEN?
En miniguide til god mat i Nesbyen

FOTO På Hjørnet

På Hjørnet

Nor-Kro Kafeteria

Tlf. 32 07 01 00

Tlf. 32 06 73 40

På Hjørnet er stedet å gå for alle burger- og
pizzaelskere. Nytt av året er lunsjmeny med
bakevarer fra Bakeriet i Bagn. Øl fra eget
mikrobryggeri. Shuffleboard og konsertscene.
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God tradisjonsmat langs Rv7 ved Bromma.
Medlem av Utvalgte Spisesteder. Prøv
spesialiteten potet-dumplings med saltet
lam, most kålrot og bacon.

Flere spisesteder
De fleste overnattingsstedene tilbyr både
selskapsmat, frokost, lunsj og middag av
høy kvalitet, både til sine gjester og andre.
Men ta helst kontakt først:
Thoen Hotell, tlf. 32 07 11 19
Smedsgården Hotell, tlf. 32 06 81 25
Hagaled Gjestegård, tlf. 414 19 216

På Rukkedalen Landhandleri, tlf. 948 81 963
finner du en koselig kafékrok med bakst,
historie og sjel. Langedrag Naturpark,
tlf. 32 74 25 50, har både kafé og rykende
ferskt bakeri. Hvis du er kaffetørst i Nesbyen
så finner du et stort utvalg kaffe og te hos
Gaver og Interiør, tlf. 909 93 375.
Det samme gjør du selvsagt hos Shell
Nesbyen, tlf. 32 07 17 00, i tillegg til raske
pølser, hamburgere, baguetter og paninier.

NESBYEN KRO

Li´s Fortuna

fagerhøy fjellstue

Tlf. 32 07 00 71

Tlf. 32 06 73 37

Tlf. 973 02 482

Stor middagsmeny og egen
barnemeny. Cateringmeny
med kaker, småretter, koldtbord, tapas m.m.

Her får du både kinesiskeog norske hjemmelagde
retter. Koselige lokaler
og uteservering i Stasjonsvegen.

Dagens 3-retter hver dag i
sommer. Tilbyr også “Fjellplanken” (på bestilling), en
herlig smaks- kombinasjon
av mat og øl.

Sutøya Feriepark

Nystølkroken Kafé

Nesfjellet Golfkafé

Tlf. 995 92 020

Tlf. 918 45 238

Tlf. 996 90 220

Dagens rett, norsk husmannskost, a la carte, pizza og
burger, frokostservering og
take-away, langs Rv7 rett
nord for Nesbyen.

Sommeråpen kafé i flotte
lokaler i Trondrudmarka.
Serverer både tradisjonsrike
retter, pizza og burger.
Catering og selskaper.

Helgeåpent hele sommeren.
Det perfekte sted å avslutte
fot- eller sykkelturen.
Gourmetkvelder arrangeres
jevnlig.
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BEIA
Fjellet Beia ruver over Nesbyen sentrum, med
sin brede skogkledde rygg. Følger du fjellryggen til topps, belønnes du med strålende
utsikt, både oppover og nedover dalen.
Fjellet får også jevnlig besøk av stisyklister.
Lyst til å ta turen? Søk “Beia - topptur fra
Nesbyen sentrum” på www.ut.no.
Foto Lars Storheim
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Attraktive tomter med flott beliggenhet på Myking.
Meget gode turmuligheter både sommer og vinter!

Les mer på
www.nesbyenutbygging.no

Prisantydning
Fra kr. 850 000,-

Avstander
Oslo - ca. 150 km
Drammen - ca. 170 km
Tønsberg - ca 200 km
Hemsedal - ca. 70 km
Geilo - ca. 55 km

Hyttetomter fra 1 da til 2,1 da – selveier
Ansvarlig megler
June Merete Langeland
Eiendomsmegler MNEF
tlf. 91 12 27 71
jml@privatmegleren.no

Tomtene har en meget god og sentral beliggenhet på Myking, ca 950 moh.
Umiddelbar tilgang til et omfattende sti- og løypenett, jaktterreng, bærplukking, golf, ridning og flere bade-og fiskevann.

Fra Myking har du direkte tilgang til et variert nett av småkuperte grusveier som egner seg utmerket for sykling. Området har også et godt merket
løypenett for fotturer med runder av ulik lengde i et variert og lettgått
terreng. Det er gode muligheter for fiske i mange vann i området.
Myking og områdene rundt har en av Hallingdals lengste tradisjoner for fjellturisme. Nærbutikken Myking
Kolonial har åpent hele året og her finner du alt du trenger.
Kun 15 min. kjøring fra Myking til Nesfjellet Alpinsenter og Nesfjellet Golf. Her finner du velpreparerte
bakker i alle vanskelighetsgrader og 9-hulls golfbane.
Velkommen! Hilsen Nes Nordmark Utbyggingslag DA
Grunneierkontakter: Andre Høva, tlf. 90 69 01 37. Sigve Hjallen tlf. 90 73 24 03
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tips til en

Blir du rastløs av å sitte stille i sola? Frykt ikke.
Vi har samlet en rekke tips til hva du kan fylle
sommerdagene med i Nesbyen - Norges varmeste sted!

FØLG GEITENE TIL SETERS
Sammen med kløvhesten og geitene kan du bli med til seters hver
torsdag og søndag i sommer! Langedrag Naturpark arrangerer seterdager hvor gamle tradisjoner står i fokus. Både unge og gamle får
muligheten til å spikke kullstifter, se hvordan man lager hvit geitost,
steke sine egne melkelapper og smake på Langedrags einerlåg.
Krever forhåndspåmelding, se visitnesbyen.no eller langedrag.no.
Foto Brekkeseter /
Langedrag Naturpark
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SUP (STAND UP PADDLE)
PÅ HALLINGDALSELVA
Flyt nedover den rolige Hallingdalselva
med beina trygt plantet på SUP-brettet.
En morsom vannaktivitet som hele familien
vil mestre. Det er også mulig å ta med seg
brettet til f.eks. Trytetjern om du vil leke deg
i vannet uten å drive avgårde.
Trailhead Nesbyen tilbyr transport, guide
(valgfritt) og utleie av pakker med brett, åre
og flytevest.
Les mer og bestill på visitnesbyen.no
ELVEAKROBATIKK
Foto Lars Storheim

LAG DIN EGEN OST
Ysting er navnet på prosessen hvor man
lager ost. På idylliske Bjørnerud Fjellgård
i Nes Sørmark kan du være med å yste
slik de gjorde det i gamle dager. Du får
ta aktiv del i hele prosessen fra separering av melk, uttak av ostemasse (hvitost)
koking av myse til prim.
Les mer og bestill på visitnesbyen.no
LEKEOMRÅDET PÅ
METEORITTPARKEN GARDNOS
Foto Solveig Hjallen

LEK OG MORO
Når sola varmer, øker lekelysten. Ved Sutøya
Camping finner du både trampoliner, sandvolleyball-bane og lekestativ. Det samme gjør
du ved Nor-Kro på Bromma, i tillegg til badebrygge med mulighet til stuping og vannlek.
Tar du turen innom Meteorittparken Gardnos
kan barna prøve seg i “Øvingsområdet for
juniorgeologer” (bildet over).
BJØRNERUD FJELLGÅRD
Foto Bjørnerud Fjellgård
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LEGG DEG PÅ HJUL
Det satses på terrengsykling på alle kanter av
Hallingdal for tiden. I Nesbyen finner du både
pumptrack og stier for alle ferdighetsnivå flere av disse er bygget spesielt for syklister.
For folk flest kan vi spesielt anbefale stiene
“TryteTrøkket” ved Trytetjern eller “Nesfjellet
rundt” i Nes Sørmark (bildet til høyre). Begge
går på grus og kan sykles med vanlige
terrengsykler. Søk etter disse turene på Ut.no.
Mer erfarne stisyklister kan velge og vrake
blant mylderet av stier på trailguide.net.
På Intersport i Nesbyen kan man leie skikkelige stisykler (en god sykkel er avgjørende for opplevelsen på de mer krevende
stiene). Fagerhøy Fjellstue leier ut vanlige
terrengsykler.

SYKKELSTI I SOLNEDGANG
Foto Lars Storheim

KANO PÅ ELVA
Hallingdalselva renner så rolig at den
nesten står helt stille enkelte steder. Dette
er fine plasser for en rotur. På Liodden
Camping like sør for Nesbyen kan du leie
kano og utforske elva på en ny måte.
Fagerhøy Fjellstue i Nes Nordmark har to
kanoer liggende ved Mykingsjøen i Nes
Nordmark.

TRYTETJERN ER
BADESTED NR 1 I NESBYEN
Foto Lars Storheim

DUKKERT I TJERNET
Når sola står som høyest på himmelen kan det
bli i varmeste laget, selv i skyggen. Nesbyen
har flere gode alternativer for deg som er på
jakt etter en nedkjølende dukkert.
Trytetjern, like ovenfør sentrum, fremstår
denne sommeren flottere enn noen sinne.
Ny sandstrand, badebrygge og volleyballbane
venter på dem som tar turen.
18 KO SKJER I NESBYEN UTG. 3 2019

LIODDEN
Foto Lars Storheim

GUIDET TUR I GAMLE NES
Den gamle og ærverdige delen av Nesbyen sentrum var hovedsetet for embetsfolket i Hallingdal på 1800-tallet.
De staselige bygningene huser mange
spennende historier og i sommer tilbys det
turer med guide.
Les mer og bestill på visitnesbyen.no

GAMLE NES OG RUKKEDØLA
Foto Lars Storheim

REIS TILBAKE I TID

HALLINGDAL MUSEUM
Foto Vibeke Hjønnevåg

Hver onsdag fra slutten av juni til begynnelsen
av august kan du oppleve gamle håndverkstradisjoner på Hallingdal Museum. Frifluftsmuseet gir et fascinerende innblikk i livet i
dalen i tidligere tider. Mange morsomme
aktiviteter for barna. Den gamle landhandelen
er åpen og ”Jenta i Staveloftet” forteller
historien om ei ung jenta som overlevde
Svartedauden. Bestill billetter med 10% rabatt
på www.visitnesbyen.no.

GUIDET TUR I KUNSTLANDSKAP NESBYEN
En tidsreise i kunstnernes fotspor. Nå kan
du oppleve hvorfor flere nasjonlromatiske
kunstnere, deriblant Hans Gude, la sin elsk
på Nes og elva Rukkedøla på 1800-tallet.
Malerier er nå utstilt på staffelier der man
antar at kunstneren sto når verket ble
skapt. Gratis informasjonsbrosjyre på
Nesbyen Turistkontor. Utforsk selv, eller bli
med på guidet tur i regi av Nesbyen
Historiske Opplevelser.
Les mer på visitnesbyen.no

KUNST VED FØSSAN
Foto LarsKO
Storheim
SKJER I NESBYEN UTG. 3 2019
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SPENNING I
HØYDEN

KLATRING I TRÆRNE
Foto Brekkeseter / Langedrag Naturpark

Langedrag Naturpark tilbyr
aktiviteter og opplevelser
nok til flere dager med moro.
En av de nyeste tilskuddene
er klatreparken. Tør du kaste
deg ut i zip-linen?
Les mer på langedrag.no

HØYKVALITETS HØYFJELLSGOLF
Foto Nesfjellet Golf

HESTERIDNING
Drømmer du om lange rideturer i åpent
høyfjellsterreng, eller ønsker du en rolig introduksjon til hesteryggen i trygge omgivelser?
Langedrag Naturpark spesialtilpasser rideturen etter ditt ønske.
Les mer på langedrag.no.
PÅ HESTERYGGEN
Foto Brekkeseter / Langedrag Naturpark

ET KOMPLETT
GOLFANLEGG
Nesfjellet Golf er en av landets beste høyfjells-golfbaner. Her er det god plass, både
for erfrarne og nybegynnere. Et komplett
anlegg med ni hull, drivingrange, to øvingsgrener, proshop og ikke minst egen kafé,
der det serveres god, hjemmelaget mat.
Vil du lære å spille golf? Kurset ”Veien til
golf” arrangeres flere ganger i løpet av
sesongen. Les mer på nesfjellet.no.
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UT PÅ TUR
Besøk idylliske stølsområder eller sikt mot en
fjelltopp. I Nesbyen finner du mange familievennlige turer i skogen, i sentrum og på
høyfjellet. Det finnes også noen brattere og
lengre alternativer for de sprekeste.
I appen Ut.no (og nettsiden ut.no) har vi
registrert mer enn 60 fotturer. Gratis-turkartet
“Turstier i Nesbyen” kommer i oppdatert
utgave i sommer og blir tilgjengelig blant
annet på Nesbyen Kjøpesenter og Nesbyen
Turistkontor.
Kjøp klippekortet “Til topps i Nes” på Norli,
Intersport eller Nesbyen Turistkontor og se
om du greier å bestige alle toppene.

BITER ØRRETEN SNART?
Foto Pauline Dypedokk

FISKE
Nesbyen er et ekte paradis for hobbyfiskeren. For å sitere den lokale storfiskeren
Sverre Lunde: “- Jeg tror faktisk ikke det
er mange kommuner på Østlandet som kan
hamle opp med Nes i antall ørretvann
og kvalitet på fisken.”
Velg blant mer enn 200 reine ørretvann. Nes
Jakt og Fiskeforening leier ut båt rimelig,
både på Trytetjern og i Hallingdalselva,
hvor det er mulig å fange stor gjedde. Se
minebåter.no.

EN PUST I BAKKEN LANGS “DRIFTESLEPA”
Foto Solveig Hjallen

SHUTTLING

På nesbyen.no finner du mer informasjon om
soner, sesong og utsalgssteder for fiskekort.
Alle under 16 år fisker gratis.
SHUTTLE TIL TOPPS
Foto Trailhead Nesbyen

Få maksimalt ut av dagen med stisykling i
Nesbyen og bestill shuttling fra Trailhead
Nesbyen. Med bil til topps blir det langt
flere høydemeter enn om du skal tråkke
opp selv. Trailhead stiller også med guide
om ønskelig.
Bestill på visitnesbyen.no
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IVRIGE HUNDER
Foto Brekkeseter /
Langedrag Naturpark

HUNDEKJØRING
EN GRUPPE PÅ GUIDET TUR I KRATERET
Foto Solveig Hjallen

METEORITTPARKEN

Barmarkskjøring med
hundespann er en artig og
fartsfylt opplevelse som
passer både store og små.
Bestill på visitnesbyen.no
eller se langedrag.no

For mer enn 500 millioner år siden krasjet en meteoritt i Nesbyen. I dag finner du en opplevelsespark midt i meteorittkrateret. Guidede turer daglig fra 15 juni til 15 august.
Les mer og bestill billetter på visitnesbyen.no (10% rabatt) eller meteorittparken.no

GAUPENE SLØVER I SKYGGEN
Foto Brekkeseter /
Langedrag Naturpark

SHUFFLEBOARD

TETT PÅ ROVDYRENE

Har du ennå ikke prøvd shuffleboard? Du er
ikke aleine. Det ligner litt på curling - bare
uten de rare buksene. Og så det er veldig
gøy. Prøv det hos På Hjørnet i Nesbyen.
De har også boccia og kubb for de som foretrekker det. Les mer på paahjørnet.no

På Langedrag Naturpark har du mulighet til å
bli med innenfor gjerdene til både ulv, gaupe
og fjellrev. En naturopplevelse du sent vil
glemme!
Bestill på visitnesbyen.no eller se langedrag.no
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Få med deg hva som skjer

Last ned appen Nesbyen
For både iPhone og Android

Søk etter
“Nesbyen” i
App Store eller
Google Play
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MEDLEMMER AV

NESBYEN TURISTOG NÆRINGSSERVICE AS
AKTIVITETER

Hallingdal Museum

www.hallingdal-museum.no

Langedrag Naturpark

www.langedrag.no

Nesfjellet Alpinsenter

www.nesfjellet.no

Nesfjellet Golf

www.nesfjellet.no

Meteorittparken Gardnos www.gardnos.no
Stiftelsen Norges
Flotteste Sykkelopplevelse
Trailhead Nesbyen AS

ARRANGEMENT

www.sykkelopplevelse.no
www.trailheadnesbyen.no

Festspillene i Nesbyen

www.festspilleneinesbyen.no

Hallingmarken

www.hallingmarken.no

Kjerringsleppet

www.kjerringsleppet.no

Kjerringtorget

www.kjerringtorget.no

*
*

*

www.gaveroginterior.no

Nesbyen Gullsmed

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen Kjøpesenter

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nille Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Noko tå kort

www.nesbyenkjøpesenter.no

Norli Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Power Nesbyen

www.power.no

Stuveseth Farge
& Interiør AS

www.happy-homes.no

Eiendomsmegler1
Fjellmegleren AS
Frodig Økonomi

www.eiendomsmegler1.no

Gjensidige Hallingdal

www.gjensidige.no
www.privatmegleren.no

www.nesbyenkjøpesenter.no

EIENDOM, BANK, REGNSKAP OG FORSIKRING

BYGG OG ENTREPRENØR

*

Gaver og Interiør
Nesbyen AS
Intersport Nesbyen

www.frodigokonomi.no

Årstiderne Arkitekter AS

www.aarstiderne.no

Brødr. Rodegård AS

www.rodegaard.no

PrivatMegleren
Hallingdal
Skue Sparebank

Bt Brannteknikk

www.brannposten.no

Hallingdal Varme
og Sanitær
Heilt Bygg

www.comfort.no

SpareBank 1
www.sb1regnskap.no
Regnskapshuset ValHall AS

Holm Bygg og Maskin AS

www.holmentreprenor.no

Lyserstølen AS

Facebook

Booking Technology AS

MA Bygg Buskerud AS

www.mabyggas.no

Data-Consult Nesbyen AS www.data-consult.no

Maxbo Nesbyen

www.maxbo.no

Montèr Hallingdal
Optimera
Nes Hus & Hyttebygg

www.monter.no

Nes Nordmark
Utbyggingslag
Nesbyen Fjellgrend

www.nesbyenutbygging.no

Olaf O.Rukke

www.rukke.no

Rørservice Nesbyen AS

www.facebook.com

Bringo Sag og Høvleri

www.norgeshus.no/heilt-bygg

www.neshusoghytte.no

www.nesbyenfjellgrend.no

Søbstad Elektroengineering www.s-elektro.no

BILFORHANDLERE / VERKSTED
AMB Autoteknikk
Bidne Auto

www.bidneauto.no

Bilplaneten AS

www.bilplaneten.no

Nesbyen Bil AS

www.nesbyenbil.no

Nesbyen Bilskadesenter

www.nesbyenbilskadesenter.no

Qvisten Bilberging

Facebook

DETALJHANDEL
Aparta AS

www.aparta.no

Cubus Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Fagmøbler/Eidal Møbel

www.fagmobler.no

24 KO SKJER I NESBYEN UTG. 3 2019

INDUSTRI

Protan avd.Nesbyen

IT OG MEDIA

*

Hallingdal Trykk AS

www.skuesparebank.no

www.protan.no
www.booktech.no
www.hallingdaltrykk.no

LOKAL MAT OG DRIKKE
Gøtt-Øl AS
Mikrobryggeri
Hallingdal Lokalmat
Senter AS RåSmak
Vinmonopolet

MATBUTIKKER

www.gottmikrobryggeri.no
www.raasmak.no
www.vinmonopolet.no

Coop Extra Nesbyen
Post i butikk
Kiwi avd. 008 Nesbyen

www.coop.no

Nærbutikken Myking
Kolonial Nesbyen
Rema 1000 Nesbyen

www.narbutikken.no

Spar Nesbyen

www.nesbyenkjøpesenter.no

Rukkedalen Landhandleri

Facebook

www.kiwi.no

www.rema.no

OVERNATTING

www.visitnesbyen.no
Fagerhøy Fjellstue AS

www.fagerhoy.no

Hagaled Gjestegård

www.hagaled.no

Langedrag Naturpark

www.langedrag.no

Liodden Camping

www.lioddencamping.no

LES MER OM NTN OG
MEDLEMSBEDRIFTENE PÅ

NESBYEN.NO
Motell Nor-Kro

www.norkro.no

Nesbyen Event

www.nesbyenevent.no

Smedsgården Hotell

www.smedsgarden.no

Sutøya Feriepark

www.sutoyaferiepark.no

Thoen Hotel

www.thoenhotel.no

Ranten Hotel

www.rantenhotel.no

Nesbyen Hytteutleie

www.visitnesbyen.no

Nystølen Hyttegrend

www.nystolen.no

Haraldset Hytter

www.visitnesbyen.no

Tollefsgard Hallingstugu

www.tollefsgard.no

Woll Hytteutleie

www.visitnesbyen.no

SPISESTEDER

Lis Fortuna
Restaurant og Kafe
Nesbyen Kro

Facebook

Nor-Kro

www.norkro.no

Nystølkroken Kafè

www.nystolen.no

Golfkafèen

www.nesfjellet.no

På Hjørnet

www.paahjørnet.no

*

DITT MEDLEMSSKAP
ER GULL VERDT
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS (NTN)
er destinasjons- og næringsselskapet for Nes
i Hallingdal. NTN finansieres med tilskudd fra
kommunen og med bidrag fra medlemmene.
Hovedformålet er å videreutvikle Nesbyen
som en attraktiv sommer- og vinterdestinasjon, profilere medlemsbedriftene, øke handel
og antall overnattinger.

www.nesbyenkro.no

RENGJØRING OG VAKTMESTERTJENESTER

*

Grethes vaske- og
maleservice
Klar hytte &
vaktmestertjenester AS

Facebook

Buvasstølan Stiog Løypelag
Nes Nordmark Friluftslag

www.buvatn.no

Hjørnet Live

www.hjornetlive.no

Nes Husflidslag i
Buskerud
Nesbyen Frivilligsentral

www.husflid.no

Det er en tverrpolitisk enighet om at Nes
skal satse på reiselivet. Som medlem er du
først og fremst med på å støtte utviklingen
av destinasjonen Nesbyen. Din bedrift viser
samfunnsansvar og engasjement ved å være
medlem.

www.klarhytte.no

NTN ønsker nye bedrifter, vel-lag, foreninger
og støttemedlemmer velkommen til et godt
samarbeid.

VEL, LAG OG FORENINGER

VELVÆRE

NYE MEDLEMMER 2019

www.nesnordmark.no

Hvordan bli medlem i NTN?
Ta kontakt på info@nesbyen.no eller ring
32 07 01 70 så tar vi en prat.

www.nesbyen.frivilligsentral.no

ANDRE MEDLEMMER

Bien hår og hudpleiesalong

www.facebook.com

Boots apotek

www.nesbyenkjøpesenter.no

Fix IT frisør

www.nesbyenkjøpesenter.no

Nesbyen
Behandlingssenter AS
Sjå te å klypp de

Facebook

Nesbyen Foto

www.klyppde.no

Bjørnerud Fjellgård

Nes kommune

Vestheim Eiendomsutvikling
Bjørnsenhuset
Lille Alpakka

www.nes-bu.kommune.no

VI STÅR

SAMMEN FOR NESBYEN
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HALLINGROSE
Motivet i den nye logoen er inspirert av en
Hallingrose, malt av Halvor Lindahl, Nesbyens
største kunstner i den senere tid.

NYTT SAMARBEIDSPROSJEKT

NESBYEN HISTORISKE
OPPLEVELSER
Som administrasjonssentrum i Hallingdal,
og bosted for en rekke embetsmenn, var
det både dramatikk og et yrende liv i
Nesbyen på 1800-tallet. Nesbyen var et
sted hvor byvaner, stil og moter fikk sitt
innpass. Hans Gude, sønn av Sorenskriver
Ove Gude, ble en av Norges store malere
og hentet mange av sine motiver nettopp
herfra. Sammen med kunstnervenner lot
han seg inspirere av folkelivet og den
dramatiske naturen langs elva Rukkedøla.
Slik ble Nesbyen et lite sentrum for
nasjonalromantikken i norsk malerkunst.
Ulike aktører i Nes ønsker nå å gjøre disse
historiene mer kjent og tilgjengelig for flere.
Sammen har de etablert varemerket
«Nesbyen Historiske Opplevelser».
Historiene gis gjennom opplevelser knyttet
til aktiviteter, overnatting og mat.
En guidet tur gjennom Gamle Nes forteller
historier fra livet i dette spennende strøket.
Du kan besøke utstillingen om Hans Gude
og nasjonalromantikken i Soreskrivergården
og bli med på en vandring i kunstnernes
fotspor. Vandringen tar deg med langs elva,
forbi flere staffelier plassert i miljøet der
kunstnerne stod og malte sine kjente
motiver. Videre går turen opp til Hallingdal
Museum, med scener og miljøer fra
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tidligere tider. På aktivitets-onsdagene har
museet håndverkere i de gamle husene, og
du kan også oppleve det gripende teaterstykket «Jenta på Staveloftet».
Totalopplevelsen får du ved å overnatte i
gamle, ærverdige Hagaled Gjestegård og
spise kortreist tradisjonsmat. Serveringen
foregår på spisesteder som er med i
konseptet og merket med “Nesbyen
Historiske Opplevelser” sin logo.
Du kan også reise mye lengre tilbake i tid
om du besøker Meteorittparken Gardnos.
Våre geologi-kyndige omvisere tar deg med
inn i krateret og forteller en unik historie om
meteoritten som traff området for 546 mill.
år siden.
Book dine historiske opplevelser på
visitnesbyen.no i dag.

KUNSTLANDSKAP
Torill Thømt guider en gruppe gjennom
“Kunstlandskap Nesbyen”. Her ved den
gamle stavkirketomta.
Foto Solveig Hjallen

AKTIVITETER
VISITNESBYEN.NO ARRANGEMENTER
OVERNATTING
info@nesbyen.no
tlf. 32 07 01 70

Trailhead Nesbyen
Stand Up Paddle
Priser fra 300,- pr. person

Trailhead Nesbyen
Shuttling
Priser fra 400,- pr. person

Hallingdal Museum
10% rabatt på inngang
Priser fra 54,- pr. person

Langedrag Naturpark
Fjellrev-camp
Priser fra 150,- pr. person

Meteorittparken Gardnos
10% rabatt på inngang
Priser fra 333,- pr. familie

Gamle Nes
Guidet tur
Priser fra 60,- pr. person

Book og betal online. Du finner flere aktiviteter på www.visitnesbyen.no.
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Torsdag 4.juli og
fredag 5.juli (under
Hallingmarken) kommer
Piratpappa og hans
mannskap på besøk til
Nesbyen Kjøpesenter!

Følg oss på Facebook for nyheter og gode tilbud

nesbyenkjøpesenter.no
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LEI UT HYTTA DI

NÅR DU IKKE BRUKER DEN SELV
Har du en hytte eller fritidsbolig i Nes som står tom
store deler av året? Tjen penger på hytta di ved å
leie den ut når du ikke bruker den selv.
Nesbyen Turistkontor tilbyr fleksibel og trygg utleie gjennom
nettsiden www.visitnesbyen.no. Vi har løsninger for deg som bor
langt unna hytta. Vi kan ta oss av alt det praktiske fra gjesten
kommer til gjesten drar.
Ønsker du mer informasjon?
Kontakt oss på info@nesbyen.no eller tlf. 32 07 01 70.

VISITNESBYEN.NO

KJERRINGTORGET

23.-25.08.2019
FREDAG

Design i forskjellige former

LØRDAG OG SØNDAG

Påmelding til Kjerringtorget
på eget skjema på Kjerringtorget.no

Påmelding til Gubbetorget
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via deres Facebook-side.

Hallingdølen AS

• Markedsdager med flotte produkter
• Solsikkeprisen
• Kunstutstillinger
• Kunstvandring
• Skummel eventyrnatt
• Konsert og pub
• Visekro

Håkonbudagen
villmarkskonsert

LØRDAG 31 AUGUST kl 14
En stemningsfull opplevelse ved Håkonbue (Holmevatn)
i Nes Nordmark. Kulturinnslag, aktiviteter for barn og
fiskekonkurranse. Ta med egen mat - vi fyrer opp grillen.
Hjertelig velkommen!
Støttet av

ARNE
moslåtten

Les mer på
kvaskjer.hallingdal.no

fra hellbillies

Velkommen til en hyggelig handel hos oss på

Tlf. 32 07 18 50
404 52 608

Nesbyen
Åpningstider

8 - 21 (9 - 20)

Nystekte kaker og brød - ferskvarer og varm mat
frukt og grønt - blomster - ferskpakket fisk - ostedisk
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Følg SPAR Nesbyen på Facebook for konkurranser og tips om gode tilbud

VI HA
R
FINE B FRISKE
LOMS
TER

glade naturopplevelser

Høstsleppet 2019
Lørdag 14 september
Helt ny rute - bli med på tidenes
første høstslepp i Trondrudmarka, Nes Sørmark
– En sosial fjelltur med høy gledesfaktor
– Ingen tidtaking, bare god stemning
– Gratis buss til og fra arrangementet
– Skreppe med nyttige overraskelser
– Kaffe og boller med RødeKors
– Afterwalk med høg hugefaktor
– 3-retters fjellbankett på
Nystølkroken Kafé

Les mer og meld deg på i dag:

www.kjerringsleppet.no
Redusert påmeldingskostnad før 3 august
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Baksideannonse
PrivatMegleren
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PrivatMegleren Hallingdal • Tlf. 32 07 29 00 • hallingdal@privatmegleren.no

