
Hvordan komme seg til senteret? 

 
Hornsjø høyfjellshotel ligger på Østlandet. Senteret er 26 km fra Lillehammer, 161 km fra 

Gardermoen flyplass, 201 km fra Oslo, 466 km fra Bergen og 340 km fra Trondheim. 

Adressen er Hornsjøvegen 1845, 2636 Øyer. 

 

Med bil 

 

Fra Oslo: Følg Rv4 og E6 mot Trondheim/Lillehammer. Ta avkjøringen mot 

Hunderfossen/Øyer sentrum fra E6. Kjør til Hornsjøveien og følg den til du kommer til 

senteret på høyre side. Reisetiden er ca. 3 timer. NB! Ikke bruk E6 via Jessheim og Stange, 

den er stengt. 

 

Fra Bergen: Følg E16 til Fv33 i Nord - Aurdal, kjør inn på Fv33 og følg deretter Fv250 til du 

kommer til E6 til Lillehammer. Reisetiden er ca. 6½ timer til Lillehammer. Fortsett fra 

Lillehammer som beskrevet nedenfor. 

 

Fra Trondheim: Følg E6 sør til Fv29 i Dovre. Følg Fv29 og Fv27 til E6 i Ringebu. Følg E6 til Fv 

319 i Øyer. Ta avkjøringen til Hunderfossen / Øyer fra E6. Kjør videre på Hornjøvegen for å 

nå senteret på høyre side. Reisetiden er litt over 5 timer. 

 

Fra Gardermoen flyplass: Følg E16 sør og bytt til E6 nordover mot Trondheim. Når du 

passerer Hamar, følg Fv58. Ta til høyre ved Hamarsetehøgda, så til venstre på Hornsjøvegen 

og følg veien for å nå senteret på venstre side. Reisetiden er ca. 2½ timer. 

 

Fra Lillehammer: Følg Nordsetervegen nord for Lillehammer til Øyer og følg deretter 

Hornsjøveien for å nå senteret på høyre side. Reisetiden er ca. 45 minutter. 

 

Rutene som er beskrevet over, og alternative ruter, finnes på Google Maps. 

 

Hvis du har en GPS, er koordinatene: Breddegrad: 61.2547, Lengdegrad: 10.7182 

 

 

Med tog 

 

Reis med tog til Lillehammer (dette er nærmeste togstasjon til senteret fra sør og vest). Fra 

Oslo er det ca. 2 timer med tog. Fra Bergen er det litt mer enn 9½ timer med bytte i Oslo. Fra 

Trondheim er det ca. 5 timer, gå av på Hunderfossen eller Hafjell hvis toget stopper der. Fra 

Gardermoen flyplass er det omtrent 1 time og 40 minutter. For togtabeller og billetter, se 

www.nsb.no. 

http://www.nsb.no/


 

Med buss 

Fra Oslo: Ta bussen til Lillehammer, og fortsett som nedenfor. For rutetider og billetter, se 

www.nettbuss.no eller www.nor-way.no. 

Fra Bergen: Ta bussen til Lillehammer, og fortsett derfra som beskrevet nedenfor. For 

rutetider og billetter, se www.nor-way.no. 

Fra Trondheim: Ta bussen til Hafjell eller Hunderfossen dersom bussen stopper der. Hvis 

ikke, ta bussen til Lillehammer og fortsett derfra som beskrevet nedenfor. For rutetider og 

billetter, se www.nettbuss.no. 

Fra Gardermoen flyplass: Ta bussen til Lillehammer og fortsett derfra som beskrevet 

nedenfor. For rutetider og billetter, se www.nettbuss.no. 

Fra Lillehammer: Ta linje 142 og 242 til Hafjell / Øyer som er nærmeste bussholdeplass til 

senteret, bussturen tar ca. 15 minutter fra Lillehammer. For rutetider, se 

www.opplandstrafikk.no. 

 

Den eneste måten å komme fra Hafjell til senteret er med taxi hvis du ikke har skyss 

(rideshare). Turen tar ca. 25 minutter med bil / taxi. 

 

 

Taxi fra Lillehammer og Hafjell 

 

Prisene i tabellen under er ca. priser for taxi med "06565 drosjene" (de tilbyr ikke fastpris). 

Returen er litt dyrere. 

 

Telefonnummer for bestilling er (+47) 06565. Bestill taxi på forhånd, slik at drosjeselskapet 

kan samle dere i grupper. På denne måten kan taxi kostnaden deles. 

 

På dag 11 når kurset avsluttes, vil det bli en minibuss / taxi fra Hornsjø til Lillehammer kl. 10 

på morgenen. 

Fra/til Når Vanlig bil 8-seter 16-seter: 

Lillehammer - Hornsjøen Høyfjellshotell: Dagtid:  NOK 1 000,00  NOK 1 600,00  NOK 2 050,00 

 Kveld:  NOK 1 300,00  NOK 1 950,00  NOK 2 500,00 

 Helg:  NOK 1 450,00  NOK 2 200,00  NOK 2 800,00 

 

Hafjell - Hornsjøen Høyfjellshotell: Dagtid:  NOK 700,00  NOK 1 050,00  NOK 1 350,00 

 Kveld:  NOK 850,00  NOK 1 300,00  NOK 1 650,00 

 Helg:  NOK 900,00  NOK 1 450,00  NOK 1 800,00 

http://www.nettbuss.no/
http://www.nor-way.no/
http://www.nor-way.no/
http://www.nettbuss.no/
http://www.nettbuss.no/
http://www.opplandstrafikk.no/


 

 

Med fly 

 

Oslo Gardermoen Airport (OSL): Gode internasjonale forbindelser. Fortsett med tog eller 

buss til Lillehammer (se beskrivelse over). Med bil er det ca. 2½ timer fra flyplassen til 

senteret. 

 

Rideshare (skyss): 

Hvis du trenger skyss eller ønsker å tilby skyss, kan du registrere deg på Dhamma Sobhana 

sitt rideshare board. Angi om du vil tilby eller trenger skyss til Hornsjø. 

http://rides.server.dhamma.org/sobhana/index-en.php

