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Mosetertoppen har tomtene for deg  

som stiller de høyeste kravene til fritids-
opplevelser. I det snøsikre området får du 
ganske enkelt det beste Norge har å by på 

av langrenn, alpint og terrengsykling. 
I tillegg er Hafjell det eneste av landets 
store alpinsenter som kan skilte med  

en by i umiddelbar nærhet. 

Mosetertoppen – Norges mest eksklusive 
fritidstomter på fjellet.

{                        }
visste du at…

…at Youth Olympic Games 2016  har valgt Hafjell/Kvitfjell som arena for alpine øvelser? 
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Langrenn
Rundt hyttetomtene på Mosetertoppen snor det seg en lysløype  

med internasjonal standard, som leder ut i birken-terrenget. Her kan  
du nyte over 600 kilometer med oppkjørte spor i Hafjell-Lillehammer- 

Sjusjøen-området – det som er kåret til Norges desidert beste  
løypenett både i forhold til lengde og preparering! Mosetertoppen har 

også bygget spesialløyper som krever minimalt med snø for å  
lage langrennsspor. Det betyr at sesongen varer fra begynnelsen  

av november til slutten av april.

visste du at…

…Hafjell Skimarathon er et turrenn som trekker alt fra Norgeseliten,  
til mosjonister og har start og mål  på Mosetertoppens  egen skistadion.{              }
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Alpint
Mosetertoppen ligger i sentrum for landets beste alpinopplevelser  

på flere måter. Hyttefeltet lener seg inntil gondol-toppen,  
selve knutepunktet i Hafjell skisenter. Prøv deg i det som er kåret  

til landets beste funpark, bryn deg på svartmerkede OL-løyper  
eller ta med de minste i frontyard; skileikområdet for de yngste.  
De to olympiske anleggene Hafjell og Kvitfjell har blitt en enhet  

– Ta gratis shuttlebuss mellom anleggene. Sammen utgjør de  
Norges største skidestinasjon med 73 kilometer alpinløyper. 

visste du at…

…Hafjell er med i Lillehammer Skiresort – LSR. LSR er et samarbeid mellom lillehammer- 
regionens 5 alpinanlegg. Kjøper du skipass i Hafjell kan du fritt benytte de andre anleggene.{                 }
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61°15’05.56”n / 10°29’55.05”ø 

Mosetertoppen består av 15 tomtefelt med  
tilsammen 400 regulerte fritidstomter. 
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Terrengsykling 
Lillehammerfjellet er som skapt for sykling. Her finner du  

merkede turløyper i terreng som passer enhver, enten du liker  
vidstrakte fjellveier eller utfordrende stier. Naturopplevelsene er mange,  
utsikten overveldende. En sykkeltur til Lillehammer er overkommelig 

for hele familien og om du ikke orker bakkene opp til hytta, ta sykkelen 
på gondolen. Gondolen er også utgangspunkt for et av Europas  

beste downhill-sykkel anlegg som bl.a. har vært arena for  
både world cup og verdensmesterskap.

visste du at…

…Mosetertoppen har egen sykkelrundløype «Birkentesten» på 35 kilometer,  
som sier deg hvordan formen ligger an mot Birkebeinerrittet. {               }
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Lillehammer

Om en mot formodning ønsker avveksling fra hyttelivet på fjellet  
er det bare et drøyt kvarter fra Hafjell til OL-byen Lillehammer.  
Den prisbelønnede gågata har et yrende butikk- og caféliv året  
igjennom. Byen er også kjent for utallige internasjonale idretts-

arrangementer og en rekke festivaler hvor Nordens største litteratur-
festival, Sigrid Undset-dagene, kanskje er av de mest kjente.  
Hunderfossen familiepark, Lysgårdsbakken og Maihaugen  

er inne på listen over landets mest besøkte turistattraksjoner.

visste du at…

…Lillehammer-regionen har siden OL-94 huset over 60 World Cup arrangementer,  
14 Europa- og verdensmesterskap samt godt over 100 nasjonale mesterskap? {              }



hafjell alpinsenter Mosetertoppen lener seg inntil knutepunktet i Hafjell; toppen av gondolen. Herfra stråler alpineopplevelser ut i alle himmelretninger. 
Velg mellom det som er kåret til Norges beste Park, det fantastiske barneområdet eller bratte OL-løyper på sørsiden av anlegget. For de som ønsker avveksling, 
ta gratis shuttlebuss til Kvitfjell. De to olympiske anleggene er en enhet som til sammen har 73 kilometer med løyper, noe som gjør det til landets største ski-
destinasjon. Om sommeren omgjøres alpinbakkene til Europas beste anlegg for downhillsykkel.

langrennsløyper  Skiområdet Hafjell – Lillehammer – Sjusjøen gang på gang kåret til landets beste. Ifølge Skisporet.no kan du boltre deg i over 600 kilo-
meter med preparerte løyper. Ingen andre steder finner du kombinasjonen av kvalitet og hyppighet på prepping. Og valgmulighetene er ubegrenset; enten du 
vil gå en kveldstur i lysløypa utenfor hyttedøra, bryne deg i World Cup-traseene ved Lillehammer eller kose deg med endeløse fjellvidder som strekker seg fra 
Rondane i nord til Sjusjøen i sør. Og det beste av alt: på Mosetertoppen varer langrenssesongen fra begynnelsen av november til begynnelsen av mai.
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mosetertoppen.no

Din personlige megler for informasjon og prospekt: 

Bente Stubberud 
tel: 913 39 949 

e-post: bente.stubberud@dnbeiendom.no

Utbygger: Mosetertoppen Hafjell AS  
v/Stein Plukkerud 90 29 03 03.


