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Helt siden 1987 har vi jobbet med å tilrettelegge Haglebu 
Fjellstue for funksjonshemmede. Vi er ikke en rehabiliterings-
institusjon og har ikke helsefaglig utdannelse, men lang 
erfaring fra disse årene med besøk av mange forskjellige
grupper funksjonshemmede. Vi synes det er utrolig flott å 
jobbe med dette.

Alle grupper som kommer til oss har med seg personal eller 
familie som kjenner gjesten godt. Da er det opp til oss å lage 
opplegget slik at det blir en minnerik og god opplevelse. 
Vi tilrettelegger oppholdet etter dine behov og forutsetninger.
Kanskje er dere en vennegjeng, en gruppe, en familie eller et 
par som har lyst på en tur til fjells der oppholdet er tilrette-
lagt for gjester med nedsatt funksjonsevne? Vi ønsker både 
funksjonsfriske og funksjonshemmede velkommen, og kan gi 
en veldig god pris på oppholdet. 

Vårt mål er at våre gjester skal føle seg hjemme, og at du får 
de gode opplevelsene du forventer. Vi vil sørge for at ditt 
besøk blir et minne for livet! 

- Ingen hindring for å oppleve naturen på Haglebu
Har du en funksjonsnedsetting?

Vi skreddersyr oppholdet etter hva 
gruppen ønsker og er i stand til å klare. 
Her er eksempler på aktiviteter:

- Scooterkjøring på høyfjellet
- Tur med beltevogn
- Reinsafari
- Fisking
- Elg- eller harejakt
- Kjøring med ATV
- Hundekjøring
- Aking på kjelke
- Aking på madrass
- Luftgevær
- Karaoke
- Dart
- Hygge ved bål og i lavvo
- Tur til Bjørneparken i Flå
- Tur til Langedrag 
- Tur til AlpakkaOpplevelser



Aktiviteter og opplevelser
- Vi skreddersyr programmet



Vertskap og betjening på Haglebu Fjellstue jobber hele tiden for at maten vi serverer skal være av 
beste kvalitet og at du skal få en fin matopplevelse her hos oss. Vi har i mange år satt vår ære i at 
maten vi serverer er hjemmelaget fra bunnen av. Store deler av maten vi tilbereder har en tilknytning 
til naturen og fjellet rundt oss, og vi ønsker at vår meny skal stå i stil til den flotte naturen. 
Elgen er skutt i nærområdet, og vi parterer, fileterer, koker kraft og surrer steker. Vi lager våre egne 
elgkarbonader, kjøttkaker og sauser. Alt gjøres her på Fjellstua. Vi serverer fjellørret på sommeren 
og til denne lager vi vår egen særpregede rømmesaus.

Vår kafeteria er åpen hver dag og her kan du få a la carte meny. Denne inkluderer lunsjretter, middag 
og en stor pizzameny. Haglebu Fjellstue har alle rettigheter. Kafeteriaen, stuene og puben er tilrette-
lagt for rullestolbrukere.

Matopplevelser på Haglebu
- Heimelaga mat heilt fra bunnen av



Overnatting
- Føl deg som heime

Under oppholdet hos oss kan du bo 
i en av Fjellstuas hytter. Vi har 
hytter med romslige oppholdsrom. 

To av hyttene har personløfter på 
soverom, samt rullestolramper. 
Det er til sammen sju sengeplasser 
på hver av disse to hyttene som er 
tilpasset funksjonsnedsatte gjester. 
Vårt mål er at du skal føle deg 
hjemme hos Haglebu Fjellstue.

For øvrig har Haglebu Fjellstue i alt 
10 utleieenheter på ca. 60 m2 med 
to soverom i hver enhet, både 
hytter og leiligheter. Det er 68 
sengeplasser totalt, alle med toalett, 
dusj, tv og kjøkkenkrok.



Haglebu Fjellstue
- Her kjem de te å trivas!

Haglebu har antakelig 
vært benyttet til seter-
drift fra allerede år 500 
e.Kr. Navnet kommer 
fra "Haglendebu" som 
betyr setra i det gode 
lende. Haglebu er 
første gang omtalt i 
skriftlige kilder i 1328.

Det er gjort store funn 
av jernutvinning på 
Haglebu, fra ca. 600-
1450 e.Kr. 

Rundt Haglebuvannet 
går en kultursti på ca.
2 km som forteller 
mer om dette. Stien 
er tilpasset rullestoler.



Flott natur
- Opplev fjellets prakt gjennom alle årstider
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Avstander
Haglebu - Drammen 111 km
Haglebu - Larvik 150 km
Haglebu - Oslo 130 km
Haglebu - Gol 50 km

Adresse 
Haglebu Fjellstue
Haglebu | 3359 Eggedal

Kontakt
Telefon: 32 71 33 50
Epost: post@haglebu.no
www.haglebu.no
Følg oss gjerne på facebook!

Håptimisten
Vi samarbeider med "Håptimisten" 
Marie Hav Lundkvist og HåptimistStiftelsen. 
Mer info: www.haptimisten.com | www.haptimiststiftelsen.com

Haglebu Fjellstue
-Et feriested for alle

Hvilke muligheter finnes?

Snøscooterkjøring med 
slede på høyfjellet eller med 
"tube", fisking, elgjakt, hare-
jakt, skitur på vidda, after-
ski, sommerfest, høstkos, 
after-elg, pub som ofte har 
levende musikk, kjøring 
med ATV i skogsterreng, 
hundekjøring, høstfarger i 
fjellet, møte med reinsdyr-
flokk, aking, lyng, fjellvann, 
fjelluft, smak på alt fra 
Mommo's kjøttkaker til 
pizza, overnatting i hytter 
og fantastisk utsikt
- ja, det er faktisk ingen 
begrensninger på Haglebu!


