Velkommen som vår gjest
Til sans og samling

Bilde: En mann og en kvinne med bind for øynene og hjelm på hodet, tester ut en hinderbane i høyden. De ler og har det moro.

Logo: Norges Blindeforbund, Hurdal syn- og mestringssenter
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Møte med varige inntrykk

Duften av skog og ren natur, akkompagnert av fuglekvitter og vindens susing i trærne. Følelsen av myk mose under føttene, silkeføre under skiene og vann som omslynger kroppen. Smaken av skogens rikholdige utvalg, kombinert med ekte fløte i sausen.  

På Hurdal syn- og mestringssenter oppdager du sansene dine på nytt. I tillegg til vanlige konferansefasiliteter byr vi på opplevelser utenom det vanlige – gjerne med bind for øynene. Midt i Norges vakre natur, i skjæringspunktet mellom skog og vann.

Legg den neste konferansen til senteret vårt eller delta på et inspirerende mestringskurs – velkommen til sans og samling!   

Som vår gjest sørger vi først og fremst for de rette omgivelsene for ditt arrangement. Men vi bidrar gjerne også med kompetanse om syn og øyehelse. Hvor mye vet du om hvordan ta vare på synet ditt? Kjenner du til hvilke hjelpemidler som finnes for den som begynner å se dårligere og hvordan behovet for lys endrer seg i løpet av livet?

På Hurdal syn- og mestringssenter kan syns-pedagoger gi svarene. Mennesker som har mistet synet kan fortelle sine sterke historier om hvordan takle utfordringer i livet. Og kanskje ville det vært spennende å prøve seg som blind i hinderløypa oppi trærne, på skytebanen eller med hvit stokk?

Bildecollage: En mann og en kvinne koser seg på tur langs Hurdalssjøen. En mann og en kvinne prøver seg som blind i hinderløypa i trærne. To menn og to kvinner sitter ved strandkanten i hyggelig samtale en solskinnsdag.

Velkommen til vår verden

Har du noen gang lurt på hvordan verden ser ut for en som ikke ser? Og hvordan man opplever naturen ved hjelp av andre sanser enn synet? Et besøk i Sansestien vil gjøre deg litt klokere. Her kan du oppleve fotoutstillingen ”Mer enn ingenting” som viser hvordan verden ser ut gjennom øynene til mennesker med ulik synshemning og stifte bekjentskap med trolske skulpturer i skogbrynet.

Universell utforming til inspirasjon

Senteret i Hurdal er Norges Blindeforbunds største kurssted. Her henter blinde og svaksynte motivasjon og kunnskap til å leve aktive liv. Mestringskurs for synshemmede går parallelt med samlinger for bedrifter og andre grupper som vil vedlikeholde og berike samarbeidsånden. 

Hos oss er du velkommen dersom du er ute etter påfyll i ditt liv som synshemmet, eller om du ønsker et sted å samle dine medarbeidere eller samarbeidspartnere for arbeid, lek og lagspill.

Senteret er universelt utformet og vil gi aha-opplevelser og kunnskap om hvordan lokaler og bygninger kan utformes for at personer med en synshemning eller annen funksjonsnedsettelse kan føle seg velkommen.  

Bildecollage: Fotoutstilling langs sansestien.  Trollskulpturer i skogen. Oversiktsbilde over matsalen. Kvinneskulptur i resepsjonsområdet.

Fasiliteter

Ellen Karine Ous, fagdirektør Apotek 1 kjeden:
– Vi ønsket å ha et annerledes teambyggingsopphold. Hurdal syn- og mestringssenter har flott beliggenhet, vakre omgivelser og utrolig mange spennende og morsomme aktiviteter. Det er lærerikt å bevege seg inn i en litt annen verden og benytte andre sanser enn det vi seende vanligvis gjør. 

Hurdal syn- og mestringssenter har møterom som kan ta opptil 90 personer, og en sal med kapasitet for 200 personer. Dere kan velge mellom helpensjon konferansepakker eller dagpakker. Ta kontakt, og vi skreddersyr et tilbud for nettopp ditt behov for konferanse, kurslokaler eller møterom. 

Gjesterommene er lyse og romslige med egne bad. Måltidene inntas i rause og hyggelige restaurant Regnbuen. Det er døgnbemannet resepsjon og åpen bar med alle rettigheter. 

Dere kan også møtes foran peisen, i boblebadet eller i gammen ved sjøen. Eller hva med en fisketur på vakre Hurdalsjøen og kanefart på gnistrende vinterføre?

Dere finner oss en time fra Oslo og 20 minutter fra Gardermoen.

Bildecollage: Flere mennesker hygger seg sammen i gammen ved sjøen.  Interiørbilde fra et av gjesterommene. Barn og voksne i full fart i akebakken en vinterdag.

Inspirasjon – læring – mestring

Kjøkken med sesongens råvarer og tradisjonsrik mat, men også sushi
Kunstopplevelser uten å se 
Blindtesting av vin og sjokolade
Ballspill i blinde, med lyd
Hinderbane i høyden med bind for øynene
Klatrevegg innendørs og utendørs
Svømmebasseng, badstue, boblebad, treningsrom 
Sansesti og sansehage 
Tømmergamme ved vannet
Kanopadling, vannski, vannscooter 
Lydgeværskyting med bind for øynene
Privat strand 
Hundespannkjøring og kanefart
Skiløyper og turløyper 

Så mye frisk luft du bare orker i sjø- og skogbygda Hurdal, Østlandets perle.

Bildecollage: En mann og en kvinne skåler med champagne mens de sitter i boblebadet. Lekre matretter dekket på et bord. Oversiktsbilde fra en møtesal. En kvinne prøver seg i klatreveggen mens en trygg hjelper holder i sikkerhetstauene.

Bildecollage: Et flammende bål. En jente prøver et lydgevær. En voksen og et barn padler i en kano. Hender som holder i en smykkestein som skal slipes. Full fart i snøbeltebilen.

Kontakt oss for mer informasjon og tilbud

Tlf.: +47 63 98 80 00 
Adresse: Hurdal syn- og mestringssenter 
Østsidevegen 101, 2090 Hurdal
E-post: booking-hurdal@blindeforbundet.no

Bildecollage: Oversiktsbilde fra sansehagen på Hurdal syn- og mestringssenter. En smilende kvinne bak en resepsjonsdisk.

Slagord: Ser mulighetene

Logo: Norges Blindeforbund, Hurdal syn- og mestringssenter
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