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Tradisjonsbærer av kultur, gammelt håndverk, trebygninger
og lokal mat og drikke.
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huso.no

Velkommen til Norges helt unike samling av eventyrlige trehusbebyggelse,
hallingkultur og allsidige aktiviteter i storslått natur.
Tradisjonsrike arenaer med spesielle opplevelser for bryllup og jubileum.
Her er også tilrettelagt for minnerike faglige og sosiale firmaturer.

Gjestehuset og Husotunet

Husotunet og Gjestehuset er arena for bryllup, jubileum, firmaarrangement og grupper.

Innrammet av mektige fjell ligger Eventyrgarden,
uforstyrret, og litt for seg selv.
Opplev unike arenaer og skreddersydd arrangement.

Eventyrgardens storstue og selskapslokale, Gjestehuset, er omkranset av
tømmerhus og utstillingsbygg. På tunet kan grupper samles til både fellesaktiviteter,
aperitiff og «mellommåltider».

Storhytta Vognstallen ved tunet.
Festmiddag i spisesalen.
Familie og venner samlet til bryllupsfest i Gjestehuset.

Møterom i 2. etasje med balkong og peisestue.

Lobby og resepsjon.

Langbordet ved peisen i Gjestehuset.
Peisestuen i 2. etasje.

Laugarstugu med badestamper, badstue og gapahuk.

Trolltjernet på Husofjellet

Trolldomen

Trolltjernet
Høvdinghallen
Gapahuk
Vikinghuset

Kongeseteren

Trolltjernet innbyr til aktiviteter for voksne og barn.

Allsidige aktiviteter og sosiale fornøyelser i gedigen natur
med gapahuk, damp og stamp, kanopadling og stort lekeområde.

Husofjellet aktivitets- og opplevelsesområde.
Gapahuken ligger idyllisk til ved Trolltjernet, og kan leies i forbindelse med arrangement på Eventyrgarden.
Kanoene, robåten og lekeapparatene er til fri bruk. Gapahuken har grill og bålplass, og på området er det
benker og bord.
Spektakulære storhytter og arenaer.
Husofjellet er også en unik festarena med de to helt spesielle selskaps-/møtelokalene; Høvdinghallen og
Trolldomen. Storhyttene Kongeseteren (20 personer) og Vikinghuset (30 personer) er hver for seg utstyrt
som «mini»-pensjonat, og leies ofte i forbindelse med jubileum, venneturer og firmaarrangement.

Vikinghuset 30 pers.
Hundespannkjøring fra Huso mot Skogshorn (1728).
Merket sykkelvei fra Huso. 21 sykkelruter i Hemsedal.

Trolltjernet og kanoene i bruk ved teambuilding.

Badestamp og badestue på storhyttene.
Sommer ved Trolltjernet og den store gapahuken.

Kongeseteren – 20 pers.

Høvdinghallen

Damp og stamp.
Høvdinghallen er en kopi av vikingtidens langhus. Vakker beliggenhet, og en rustikk arena for festlig lag.

Vår helt spesielle samlingsembete med arkitektur og miljø

Brudepar inviterer familie og venner til en «bli-kjent-fest» dagen før den store festdagen.
Gjestene møtes uformelt til litt mimring og kveldsmat. Noen vil gjøre litt ekstra ut av
før-kvelden, og kler seg som vikingene gjorde.

fra vikingtiden. Personlige feiringer blir gedigne opplevelser.

Vikinger klare for fest.
Ved grua får gjestene forsyne seg av varme
og kalde retter.

Vikinghallene er unik for alle sosiale arrangement.

Hallen er tidsriktig utsmykket med utskjæringer fra vikingtiden, solide trebord, benker og fakler langs veggene.

Vinterfest i Høvdinghallen.

Unik atmosfære i lyset av fakler og levende lys.

Trolldomen

Stemningsfull, borgerlig vielse på Eventyrgarden.

Multiarena tilrettelagt for møter som trenger bra lyd, lys og audiovisuelt utstyr.

God plass til stemning omkranset av denne

Innredet med tanke på

spesielle arkitekturen, og god plass til alle deltagere på firmatur,

motivasjon for kurs, kick-off og

gruppeselskap og private samlinger.

teambuilding.

Gallerisalong med bar og utsikt.

Varme fra peisen, og kort vei til pausesalongen.

I Trollsalen dekkes det for alle typer arrangement.

Høyt under taket og god oversikt.
Vakker beliggenhet ved Trolltjernet. Nøkken vaker.

Virkelig trolsk vinterbilde av Trolldomen.

Hundespann fra Eventyrgarden over fjell og vidde.

Tur med hundespann.

Opplev
spennende og
lett tilgjengelig
Maskinpreparerte løyper fra
Eventyrgarden.

natur på
landskapshotellet.
Snøscooterbane i Lykkja.

Utfordrende

Hemsedal

eller barnevennlige

er et eldorado

aktiviteter,

for aktiviteter

her er noe for alle.

hele året.

Fiske i nærliggende fjellvann.
Mini klappedyrpark ved Husofjellet.

Utstillinger på Husotunet.
Tur- og sykkelveier forbi Huso.

