
Magiske møter
Opplev

bjørneparken
med din bedrift

eller gruppe



velkoMmen til
bjørneparken
I Bjørneparken oppstår det magiske møter mellom 
dyr og mennesker hver eneste dag!

I Flå i Hallingdal ligger Bjørneparken med sine  
ca. 400 mål i en skogkledd dalside. Omringet av 
vakker norsk natur og med en høydeforskjell på 
over 150 meter gir dette store, naturlige habitater 
og fantastiske forhold for dyrene våre og for dere 
som besøkende.  

Du finner oss under 2 timers kjøring fra Oslo. 

Vi som jobber i Bjørneparken, ønsker at dere skal 
bli kjent med de fantastiske dyrene som finnes 
rundt oss. Vi ser på Bjørneparken som et uttrykk 
for vår kjærlighet til dyrene og naturen. Vi øns-
ker å lære dere om dyrene og deres levesett for å 
 skape  livslange engasjement og ønske om å bevare 
alle de fantastiske artene som vi mennesker deler 
 leveområder med. Naturen er der hvor dyrene bor! 

Bjørneparken er full av uforglemmelige inntrykk for 
hele familien. Velkommen til Bjørneparken!



Se vår presentasjonsfilm
for Bjørneparken HER:

Visste du?
– at du kan treffe et av 
verdens sjeldneste dyr, 

Amurleoparden, i 
Bjørneparken



Små og store firehjulinger • Snøscooter • Snøfresere • Gressklippere  
Motorsager • Elektrisk gjerde • Såfrø og gjødsel • Biltilhengere

KOM INNOM VÅR BUTIKK PÅ GOL

Husøynvegen 11, 3550 Gol • Tlf. 32 07 41 96 • post@traktorservice.no

opplevelser
Fôringsprogram
Vi har satt sammen et fôringsprogram for at dere 
skal få mest mulig ut av besøket i Bjørneparken. 
Ved fôringene møter dere våre kunnskapsrike 
dyrepassere, som forteller engasjert om dyrene 
som bor hos oss. Dere får innblikk i en spennende 
 dyreverden og kommer tett på.

Vær med og gi kvist til elgene og reinsdyrene. La 
dere forbløffe av de store bjørnenes finmotorikk. 
Se når ulvebrødrene kommer ned fra fjellet for å 
få mat. Bli imponert av den kraftfulle og elegante 
Amurleoparden. Følg med inn i reveskogen til de 
søte og nysgjerrige revene. Få vite hvor mange 
pigger et pinnsvin har, og la barna prøve seg som 
dyrepassere på Setra. 

Vi lover en dag full av unike 
opplevelser for store og små!

▶  Elg/reinsdyr

▶  Bjørn

▶  Rev

▶  Ulv

▶  Gaupe

▶  Amurleopard

▶  Krokodilleland



Rørservice Nesbyen AS er et lokalt 
rørleggerfirma med primært Hallingdal 
og nærliggende dalføre som arbeidsområde.

Rørleggervakt: 951 56 361, Alltid åpen

Varmepumper
Alt innen sanitær
Nybygg / rehabilitering
Norvann, vannrensing

Nesmoen 36, N-3540 Nesbyen | Tlf: +47 917 30 442 | E-post: post@rorservice.org | www.rørservice.as

Grisk & Gomle 
I Bjørneparken har vi  selvfølgelig 
vårt eget barneteater med våre 
egne bjørner Grisk og Gomle. 
 Forvent  magiske øyeblikk som 
kombinerer det beste fra både 
dyrenes og barnas verden. Bli med 
superheltene Grisk og Gomle ut 
på nye eventyr. 

Når det kiler i magen 
Denne følelsen setter vi pris på 
i Bjørneparken, og derfor har vi 
også vår egen berg-og-dal-bane, 
 Gyldenklo, som selvfølgelig er 
inkludert i inngangsbilletten i 
parken. Gyldenklo passer godt for 
barn fra 2 til 8 år og er et gøyalt 
tilskudd til parken vår. Kom og ta 
turen da vel!

Kjøl deg ned
Vårt flotte Plaskeland byr på 
mange morsomme vannaktiviteter.

Les mer om våre opplevelser 
på våre nettsider: 
 bjorneparken.no/opplevelser

Kart over bjørneparken: 
bjorneparken.no/
kart-over-bjorneparken



Avd. Hallingdal

Velg en trygg og
effektiv elektriker tlf.nr  63 83 35 41  

post@gjerdeservice.no | www.gjerdeservice.no

Vi monterer alt av gjerder

Visste du?
– at en sulten bjørn kan spise 

90 liter blåbær på en dag,
og at den plukker bærene ett 

og ett om gangen

Bjørnepakken
Når man skal oppleve noe så flott og magisk som 
opplevelsene vi tilbyr i Bjørneparken, kan det være 
godt å planlegge med litt ekstra tid til å  oppleve alt 
som kan oppleves. Å kunne traske rundt i  parken 
og oppleve alle dyrene uten å måtte tenke på 
 hjemturen, veien videre og å avslutte besøket, er 
gull verdt. 

Gi deg selv tid til å senke skuldrene og nyte de  
magiske opplevelsene med Bjørnepakken.

I samarbeid med Thon Hotel Bjørneparken tilbyr vi 
«Bjørnepakken». Bjørnepakken inkluderer hotell-
overnatting, herlig frokost og inngang i  Bjørneparken 
for 2 voksne og 2 barn til en rimelig pris.



Bjørneparken For 
 BeDrIFter og GrUpper
Vil din bedrift eller organisasjon invitere  ansatte 
eller medlemmer med familie til en flott og 
 innholdsrik dag? 

Skal dere arrangere konferanse eller ha team-
building? Er dere en hel vennegjeng eller annen 
gruppe som ønsker å besøke oss?

Bjørneparken – slik dere ønsker
Det er mange måter å oppleve Bjørneparken på. 
Vi lytter til deres behov og ønsker, og hjelper 
dere med å gjøre besøket til en uforglemmelig 
 opplevelse. 

Kom enda nærmere
Bestill privat omvisning for din gruppe, og kom 
enda nærmere dyrene sammen med en av våre 
 engasjerte dyrepassere. Vi har allerede laget noen 
faste omvisninger, kanskje finner dere det dere ser 
etter der? Har dere andre ønsker, er det bare å ta 
kontakt med oss, så tilpasser vi besøket slik at  
det passer for akkurat dere. 

Opplev mer
I samarbeid med Thon Hotel Bjørneparken og   
Jakt- og Fiskesenteret på Flå kan vi tilby pakke-
løsninger som inkluderer overnatting og  bespisning, 
samt hyggelige lokaler for seminarer/kurs  eller 
andre  tilstelninger.  Opplevelser som sosial 
 sammenkomst i lavvo med underholdning,  skyting 
i  simulator eller på bane, øl eller vinsmaking er 
 allerede godt  utprøvde og gøyale opplevelser, 
for å nevne noe. Ta gjerne kontakt med oss i 
 Bjørneparken for å få vite mer om hva vi kan tilby.

Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo 
Tlf. 23 12 30 00 • proffklaer.no

Noen av våre populære omvisninger
▶  En ønskedag i Bjørneparken

▶  Tett på rovdyrene

▶  Helt pyton, reptiler på nært hold

▶  Fotosafari



Åpent alle dager 10-22 



Nyt smakfulle
og gode dager!



BærekraFt og bevarIng
Vi bryr oss
– Våre dyr har store, naturlige habitater, og lever et 
godt liv. 

– Det er vår målsetning å utforme anlegg for hver 
enkelt art som møter deres biologiske behov, og 
som oppmuntrer til utforskning og engasjement hos 
dyrene, samtidig som de gis muligheten for å trekke 
seg tilbake og selv kan velge når de vil oppsøke de 
områdene hvor besøkende og dyrepasserne er. 

– Dyrepasserne bruker mye av sin tid hver dag for å 
tilby dyrene stimuli og variasjon, og legge til rette for 
at de skal få utøve atferd som er naturlig for dem. 

– Ved å ha et tett fôringsprogram gjennom dagen, har 
vi klart å skape en fin balanse mellom å gi våre dyr 
muligheten til å velge å gjøre det de selv ønsker, og 
vårt ønske om å vise dem frem og fortelle om dem til 
våre besøkende. 

– Vårt hovedformål med å vise frem dyr er å lære 
besøkende om respekt for dyr, bevaring av dyr og 
natur, dyreglede og naturglede. Dyrene hører til i 
 naturen, og for at de skal kunne leve sammen med 
oss mennesker fremover, er det viktig at vi bryr oss. 

– Man bevarer ikke det man ikke kjenner, forteller 
Kees Ekeli, direktør i Bjørneparken.

Miljøsertifisering
Bjørneparken ble Miljøfyrtårnsertifisert bedrift i 2021. 
Dette innebærer at vi arbeider kontinuerlig og syste-
matisk med miljøtiltak gjennom miljøvennlig drift og 
et godt arbeidsmiljø. Vi har blant annet endret våre 
innkjøpsvaner, gått over til el-varebil, bruker fornybar 
energi og har blitt mye flinkere til å sortere søppel. 

Insektshage
Naturen blir mer robust og mindre sårbar for klima-
endringer med stort artsmangfold. I  Bjørneparken 
har vi etablert en insekthage. Der kan våre 
besøkende lære om pollinerende insekter,  
og  hvordan man kan legge til rette for disse. 

In situ
Når bevaringsarbeidet skjer i naturen der dyrene 
kommer fra, kalles det in situ. Bjørneparken er 
 involvert i flere slike prosjekter. Blant annet så 
har vi en avtale med Wildlife Conservation  Society 
(WCS) Russia om å støtte deres arbeid i feltet i 
 Primorsky Krai i Russland.

Bjørneparken jobber med å samle inn penger, og 
du kan være med å bidra. Du kan for eksempel 
 vippse til Bjørneparken Conservation, nr. 111372. Alle 
 donasjoner går direkte til WCS. Les mer om Wildlife 
Conservation Society her: www.wcs.org

Ex situ
Når bevaringsarbeidet skjer i parker heter det 
ex situ, altså at dyrene bevares borte fra der arten 
opprinnelig kommer fra. Bjørneparken driver med 
ex situ-arbeid for flere arter.

EEP
European Endangered Species Progamme (EEP) 
er et intensivt avlsprosjekt. 

Amurleopardene i Bjørneparken er en del av 
 dette prosjektet. Dette betyr at de er registrert i 
 stambøker, og fremtidig avl kan aktivt planlegges  
av artens stambok-koordinator.

Opplevelseshotellet i Hallingdal

Tropicana Badeland • Escape Games Hallingdal   
Pers Bowling • Restaurant og Bar • Casa Nostra Pizzeria

Sentrumsvegen 72, 3350 Gol • Tlf. 3202 3000
E-post: pers@pers.no • pers.noTlf: +47 94808350 | www.stavncamping.com

Stavn Camping og Hytter
Stavnsgutu 40,  3539 Flå | Kun 10 km unna  



Visste du?
– i Norge er nesten 3000 
arter registrert som truet, 

det vil si at de har stor 
sjanse for å forsvinne 

helt, dersom tilstandene 
fortsetter slik de er

- Glen Jacobs, stisykkellegende

- Noe av det �neste 
sykkelterrenget jeg har sett, 
noe sted i verden

www.hogevarde.no

I årene fremover skal vi bygge 
ett av Europas største nettverk 
av sykkelstier på Høgevarde. 
Vi brenner for gode frilufts-
opplevelser, året rundt. 
Besøk oss på hogevarde.no for 
å få vite mer om visjonen vår for 
utviklingen av Høgevarde i 
årene fremover.

Foto: Lars Storheim /
Hallingdal Rides

BærekraFt og bevarIng
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velkoMmen
Bjørneparken AS
Adresse: Vikberget, 3539 Flå
E-post: rugg@bjorneparken.no
Telefon: +47 32 05 35 10

Billetter til Bjørneparken
Billetter til Bjørneparken selges kun på nett. For å sikre deg en 
best mulig opplevelse selger vi et begrenset antall billetter per 
dag. Mange dager i sesongen vil derfor være utsolgt. Vi anbefaler 
å bestille billetter i god tid.

Bestill billetter her: bjorneparken.easyticket.no

Magiske møter Mellom Dyr og mennesker hver eneste Dag!


