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Gode
opplevelser!
3632 Uvdal
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M 99 22 82 10
E-post: aud@uvdalresort.no

Velkommen til gode opplevelser
i naturlige omgivelser!
Uvdal Resort ligger vakkert til ved foten av Hardangervidda med utsikt mot Imingfjell
og Dagalifjell. Uvdalselva renner stille forbi, og inviterer til både fiske, svømming,
kanopadling og andre vannaktiviteter. Stille ro og lun atmosfære preger stedet
– en oase i en travel hverdag.

«Lek – Lev – Lær»
For de som ønsker en mer aktiv ferie finnes det nok av
aktiviteter til å holde hele familien i ånde under hele
oppholdet. Kanosafari, aktivitetsløype med kreativ mestring
av morsomme oppgaver for barn i alle aldre, stort
byggesett i laft, trampoliner, minigolf og stor tumleplass
for forskjellige typer leker gir rom for utfoldelse og gode
opplevelser i naturlige omgivelser.
Peishus med stor terrasse
I Peishuset kan du grille nystekt fjellørret, pølser eller
’glosteik’ som er en av våre spesialiteter. Med nydelig
utsikt mot fjellet og lyden av elva som renner forbi er det
bare å la tankene fare …
Kreativ Mestring – Challenge Course
Med utgangspunkt i et amerikansk konsept har vi bygget
opp en aktivitetsløype med alt fra lekne oppgaver til mer
kompliserte team buildingsoppgaver. Kommunikasjon, tillit
og ansvar er nøkkelord, og opplegget passer for alle aldre.
Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon og tilbud.

Strateg? Løsningsorientert? Kommunikatør?
I Kreativ Mestring - Challenge Course får du brukt hele deg!

Storstua
Legg ditt møte, konferanse, jubileum eller selskap til Storstua.
Komfortable møbler og moderne teknisk utstyr gjør rommet
med 80 – 90 sitteplasser fleksibelt og godt egnet til de fleste
typer sammenkomster. Den store terrassen mot elva er også
et populært tilholdssted.
Vi serverer mat til alle anledninger. Kontakt oss for tilbud!
Hytter
Kombiner gjerne med overnatting i topp moderne hytter, med
blant annet kabel TV og gratis bredbånd.
Hyttene har sengeplass til 7 personer, fordelt på to soverom
og himmelseng i stua. Hyttene har solide møbler, vedfyring,
flislagt bad og godt utstyrt kjøkken.

Komfortable møbler og fleksible løsninger har gjort
Storstua til et populært møtested.

PIZZA - Catering
Pizza er matprodukt «No 1» hos oss, men vi leverer også andre
matretter både på stedet og som catering. Meny er å finne på
www.uvdalresort.no eller kontakt oss for tilbud.

Mye å velge mellom...

Uvdal – Tettere på naturen

Vi anbefaler å legge turen til E.K.T. Langedrag
Naturpark. I naturskjønne omgivelser ligger
Langedragshusene som et Soria Moria slott 1000
m.o.h. med utsikt over vann og fjell mellom
Hallingdal og Numedal. På fjellgården er det ca
26 forskjellige arter dyr og fugler. En opplevelse
som setter spor.
Like i nærheten har vi flere som tilbyr rideaktiviteter.
For de som søker mer fart og spenning er det
muligheter for blant annet rafting, snøscooter, ATV,
rallykjøring og annen fartsfylt moro.

Innen en radius på 25 km har vi tre alpinsentre,
hvor det ene har landets lengste akebakke.
På høyfjellet er det mer enn 200 km oppkjørte
langrennsløyper.
Er du interessert i mat, kultur og tradisjon er
det flere spennende bedrifter å oppsøke. Uvdal
har også et flott bygdetun med blant annet en
stavkirke fra ca 1100. Numedal er også kjent som
«middelalderdalen» på grunn av sin store samling
hus fra denne epoken samt hele fire stavkirker fra
Flesberg i sør til Uvdal i nord.
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Uvdalselva og mange fjellvann i nærområdet byr på varierte og gode fiskemuligheter!

Dagsutflukter
Har du flere dager å sette av har vi forslag til et variert utvalg av dagsutflukter.
Stedene vi har plukket ut er:

Eidfjord (145 km) Vøringsfossen Eidfjord er et

Hardangervidda Nasjonalpark Hardangervidda

populært mål for en dagstur. R7 fra Geilo byr på
fantastisk utsikk mot kjente landemerker som
Hallingskarvet og Hardangerjøkulen. På vei ned
mot fjorden kan du se Vøringsfossen stupe ned i
Måbødalen. Sett også av tid til å besøke Kjeåsen
Gård høyt opp i den stupbratte lia i Simadalen. I
Eidfjord ligger også Hardangervidda Natursenter
som formidler kunnskap om Hardangerviddas
natur på en moderne og nyskapende måte.

er et svært verdifullt høyfjellsområde, og Norges
største nasjonalpark. Området er viktig som
tilholdssted for de største villreinflokkene i Europa
og de største delbestandene av mange fåtallige
fuglearter i Sør-Norge. Vidda byr på et stort plante
mangfold i skjæringspunktet mellom østlige og
vestlite arter (kyst – innlandsarter). Et eldorado for
fjellvandrere med mange spor av menneskets bruk
av naturen gjennom hundrevis av år (sleper/stier,
buer og støler, fangstgroper og landemerker).

Rjukan (80 km) Gaustadtoppen og Vemork
et Rjukans to mest kjente landemerker. Men
Rjukanbadet med alle sine tilbud er også blitt en
turistattraksjon og samlingspunkt.

Flåm (170 km) Flåmsbana – enestående ingeniørkunst i vill natur og en av verdens vakreste
jernbanestrekninger. Reisetiden fra Flåm til Myrdal
tar ca 2 timer.

Geilo (58 km) Et sentralt knutepunkt mellom øst
og vest. Lang tradisjon som vintersportssted.

Nesbyen (67 km) En trivelig bygdeby, som huser blant

Langedrag (35 km) Opplev ulv, fjellrev og gaupe
på nært hold. Naturpark/Fjellgård i nydelige
omgivelser.

annet Hallingdal Museum og Qvisten friluftsbad.

Kongsberg (105 km) Med sølvgruvene, flere
museum og nydelige kirke fra 1761 er byen vel
verd et besøk.

Vassfaret Bjørnepark (99 km) Viser livet slik det en
gang var i Vassfaret. Du kommer tett inn på bjørn,
og parken har også rådy, pinnsvin, minigriser,
sauer og geiter.

