
Lyst til å finne på noe?
Sporty – Fritidsaktiviteter – Kultur –

Shopping

Samtidig som Best Western LetoHallen Hotel ligger veldig sentralt i forhold til OSL og E6 –
ligger hotellet også landlig til med skog og mark i umiddelbar nærhet. Ta kontakt med

resepsjonen for mer info om hva du kan finne på mens du bor her.

I samme bygning som hotellet finner du:
 PULS LetoHallen – ekstern treningssenter i kjelleren. Solarium, badstue, squash og

eget styrkerom med mer. Ring 64 95 54 50 for timebestilling. Kostnader tilkommer.
 Flight Simulations Norway ANS – i kjelleren. Fly et fullt systemert B737 800

passasjerflysimulator. 230 graders synsvinkel i full HD. Ring 90 41 36 06 for booking
eller besøk www.flightsimulationsnorway.no. Kostnader tilkommer.

 Dart & Biljard – gratis bruk for hotellets gjester på forespørsel. Kontakt resepsjonen
for lån av rom og utstyr. Rommet ligger i kjelleren U1.

Shoppingmuligheter:
 Amfi Eidsvoll – totalt 50 butikker og spisesteder. Nyåpnet i 2014. Det største

kjøpesenteret i Eidsvoll Kommune – 3 km unna hotellet, i Råholt sentrum.
http://www.amfi.no/eidsvoll

 Trondheimsvegen, Råholt sentrum - her finnes flere dagligvarebutikker,
blomsterbutikk, Europris, Euronics, frisører med mer. 2-4 km fra hotellet.

 Folkeparken Dal - her finnes en dagligvarebutikk, frisør og kiosk. 2 km fra hotellet.
 Sundet, Eidsvoll sentrum - kommunesenteret i Eidsvoll. Her finner du flere

nisjebutikker, dagligvarebutikker og vinmonopol. 12 km fra hotellet.
http://www.eidsvollsentrum.no

 Jessheim Storsenter - over 140 butikker og spisesteder. Det største kjøpesenteret på
Øvre Romerike. 14 km fra hotellet. www.jessheimstorsenter.no

 Storgata Jessheim - her finner du flere cafeer, restauranter, landhandleri og
nisjebutikker.

 Sundbytunet Jessheim - her finner du et lite knippe med koselige nisjebutikker, cafe,
restaurant, sjokoladebutikk og eget ølbryggeri. www.sundbytunet.no



Kulturtilbud:
 Eidsvollsbygningen Eidsvoll 1814 -museum, park, kafe, egen museumbutikk og et lite

knippe med koselige nisjebutikker v/Eidsvoll Verk og Andelva..
Se www.eidsvoll1814.no for bestilling av omvisning. Eller ring tlf: 63 92 22 10

 Galleri Festiviteten og Stallgården, Eidsvoll Verk – kunstutstilling, vognsamling og
skossamling.
Kontakt gallerifestiviteten@mev.no eller tlf: 63 95 76 00 for bestilling av omvisning.

 Skibladner – Mjøsas hvite svane. Norges eneste hjuldamper, og det eldste skipet i
drift.
Se www.skibladner.no for mer informasjon.

 Eidsvoll Bygdetun - tunet viset et bygdetun fra 1700-1800 tallet. www.akersmus.no
 Smaragdgruvene – Nord-Europas eneste. På vestsiden av Mjøsa.

www.smaragdgruvene.no
 Trandumskogen, Mogreina – skyttergraver fra 2.verdenskrig www.akersmus.no
 Forsvarets Flysamling Gardermoen - tlf. 63 92 86 60 eller flysam@flysam.no

Sport – og turmuligheter:
 Råholt Bad – svømmehall, badstue, boblebad, kafè med mer. 4 km unna hotellet, i

Råholt sentrum. Åpent alle dager. Ring 66 10 74 70 for timebestilling.
 Nannestad Skisenter/Åslia – slalom.12 km fra hotellet. Tlf: 63 99 96 95.
 Hurdal Skisenter – slalom. 31 km fra hotellet. Tlf: 63 98 75 12.
 Eidsvoll Verk Skistadion – opplyste skiløyper i Ormlia/Staviåsen. www.evs1881.no
 Nordåsen Ski og Skiskytterstadion – langrennsløyper i Romeriksåsen .
 Mistberget – utsiktstårn på toppen - 663 moh. www.ut.no
 Tårnet på Hasleråsen, Dal - 348 moh. www.ut.no
 Fjellsjøkampen – 812 moh – høyeste punktet i Akershus, Hurdal. www.ut.no
 Skreikampen – 698 moh – høyeste punktet i Eidsvoll. www.ut.no
 Skaubanen – 221 moh – turløyper på Råholt. www.lommekjent.no/ruter/1217534
 Sessvollmoen / Bergermoen – turområder rett ved hotellet. Skiløyper ved

Sessvollmoen lei

Badeplasser:
 Aurtjern - ligger vest for Sessvoll. Her er det bademuligheter.
 Hurdalsjøen – her finnes en rekke badestrender og gode fiskemuligheter.

http://www.hurdalinfo.no/hurdal/hurdalssjoen.html

Nyttige linker: www.eidsvoll.kommune.no www.visitromerike.no www.akershus.no

Husker du vegen tilbake? Best Western LetoHallen Hotel, Kolonivegen 43, 2072 Dal
63 95 91 00 / resepsjon@letohallen.no

Dette infoarket er laget av Best Western LetoHallen Hotel – og er ment som et tilbud til hotellets gjester.


