SOMMERPROGRAM
Fra 26. juni–6. august kan vi tilby et
variert program med mange spennende
aktiviteter for liten og stor.

NOREFJELLSKIOGSPA.NO / E-POST: BOOKING@NOREFJELLSKIOGSPA.NO / FACEBOOK & INSTAGRAM: NOREFJELLSKIOGSPA

PRAKTISK INFORMASJON
Utsjekk:
Kl. 11.
Sen utsjekk: Vi tilbyr sen utsjekk til kl. 14 for kr 200,- og til
kl. 17 for kr 500,-. Ta kontakt med resepsjonen. Det
kan forekomme datoer hvor vi dessverre ikke har
anledning til å gi våre gjester dette tilbudet.
Postering: Vennligst oppgi romnummer og signer med lesbar
underskrift dersom du ønsker å kvittere på rommet.
Internett: Gratis tilgang til trådløst nettverk (Telenor).
Kode fås fra resepsjonen. Du kan også bruke ditt
Nordic Choice Club kort.
Kiosk:
Aviser og et utvalg av snacks kan kjøpes i resepsjonen.
Røykesone: Røyking er ikke tillatt innendørs og medfører
et gebyr på kr 2000,-. Benytt røykesone utenfor
hotellinngangen, lobby/restaurant terrasse, samt
utenfor Bar52.
Peis på rom: Suiter og Villa Suiter har gasspeis på rommet. Trykk
bryter på høyre side inn og vri ned til det kommer et
klikk og et lite bluss. Hold inne i ca. 10–20 sekunder
eller mer og slipp bryteren litt ut og vri forsiktig ned.
Skader:
Ta kontakt med resepsjonen dersom du har skadet
deg. Vi vil gjerne bli informert og er behjelpelig med
førstehjelpsutstyr. Vi har hjertestarter i pizzeria, spa
og resepsjonen.
Møtepunkt: Møteplass ved evakuering er på fotballbanen utenfor
Pizzeria og Bar52 i 1. etasje.
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AKTIVITETER
BARNEDISCO
Bli med på lek og dans i
Bar52, 1. etg. Gratis.

BANDYTURNERING
Vi deler inn i lag og spiller
mot hverandre. Passer for
både store og små.
Oppmøte utenfor Bar52.
Foregår utendørs. Gratis.

KLATREKONKURRANSE
FOR BARN, 3. ETG
For barn mellom 6–12 år.
Oppmøte ved klatreveggen.
Gratis.

HEST- OG KJERRETUR
Tur i kjerre med hest rundt
tjernet. Påmelding på
mobil: 415 29 608.
Pris kr 50,- per person.

JAKTEN PÅ
NOREFJELLSKATTEN
Vær med på vår skattejakt
for å finne Norefjell sin
hemmelige skattekiste.
Oppmøte i Bar52, 1. etg.
Foregår utendørs. Ta på varme
klær og godt fottøy. Gratis.

SÅPELAGING PÅ SETEREN
Bli med å lag hjemmelaget såpe
med blomster som vi finner i
nærområdet. Barna får såpen
til odel og eie. Oppmøte på
seteren. Gratis.

FOTBALLTURNERING
Vi deler inn i lag og spiller
turnering. Passer for både
store og små. Oppmøte
utenfor Bar52. Foregår
utendørs. Gratis.

PINNEBRØD PÅ SETEREN
Vi steker pinnebrød på bålet på
seteren som vi koser oss med
etterpå. Oppmøte på seteren.
Gratis.

YOGA
Vi tilbyr to former yoga i
sommer:
• Vinyasa Yoga er en dynamisk
yogaform som gjør kroppen
sterkere og mer fleksibel,
samtidig som ditt mentale
fokus styrkes.
• Yin Yoga er en rolig og
meditativ yogaform, hvor
hver posisjon holdes
i 3–5 minutter.
Våre yogaklasser passer for
alle. 16 års aldersgrense.
Pris kr 150,-per person.
GUIDET FJELLTUR
3-timers fjelltur til et utsikts
punkt i nærområdet med
aktivitetsleder. Påmelding i
resepsjonen. Gratis!
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RESTAURANT
FJELLET

BØESETER
PIZZERIA

LOBBYBAR

FROKOST
Alle dager kl. 8–11.

Alle dager fra 30. juni
kl. 12–22.

Alle dager fra kl. 10.

MIDDAG
• Buffet: kr 365,-for voksen, kr 175,for barn 4-12 år og gratis for barn
under 3 år. Bordsettinger kl. 18,
18.30, 20.30 og 21. Bordbestilling
i resepsjonen frem til kl. 16 og i
restauranten fra kl. 16. tlf: 32 14 82 46.
• Vår a la carte restaurant følger
Restaurant Fjellet sine åpningstider.
Vi gjør oppmerksom på begrenset
kapasitet, og booking skjer direkte
hos hovmester mellom kl. 16 og 23.

Vår pizzeria har et stort
utvalg av hjemmelaget pizza
og småretter. Drop-in eller
take away, 1. etg.
Tlf: 32 14 82 50.

Her kan du handle fra vår
lobbymeny. Vi serverer
et utvalg av vafler, deilig
kaffemat, salater og
småretter. Barnedrinker,
kaffe, øl, vin og coctails.

SPABEHANDLINGER VELVÆRE SPA
Vi har 15 behandlingsrom og et
Velværeavdeling med saunaer,
spennende utvalg av behandlinger, kald- og varm kulp, fotbad, samt
samt salg av badetøy og produkter. champagnebad og boblebad
inne og ute. Aldersgrense 18 år.
ÅPNINGSTIDER
Mandag–fredag kl. 12–19.
ÅPNINGSTIDER
Lørdag kl. 11–19.
Alle dager kl. 9–22.
Søndag kl. 10–15.
Siste inngang kl. 21.
Ubemannet spabar.
AUFGUSS
Alkoholserevering i Velvære
Saunaopplevelse som varer i
Spa under sparesepsjonens
åpningstider.
ca 15 min. Her slapper du av
mens verten heller på is og vann
med eteriske oljer. Se oppslag på
Inngang inkludert for
hotellet for tidspunkt på denne
boende Seterliv gjester.
aktiviteten.

BØESETER BAD
& TRENING
Aktivitetsområde for hele
familien med basseng, boble
bad og sauna, 3. etg. Trenings
rom med apparater for styrke-,
kinesis- og kondisjonstrening.
Aldersgrense 16 år i trenings
rommet.
ÅPNINGSTIDER
Alle dager kl. 7–21.
Siste inngang kl. 20.
Fri inngang for boende gjester.
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UKENTLIG AKTIVITETSPROGRAM

MANDAG
9
Vinyasa Yoga (f.o.m juli)
10.30 Melkespannkasting
på Seteren
11
Stell, foring og melking
av dyrene
12
Bandyturnering
16.30–19 Bemannet klatrevegg
17
Barnekino, 5. etg.
TIRSDAG
10.30 Hesteskokasting
på Seteren
11
Stell, foring og melking
av dyrene
12
Såpelaging på seteren
13
Sparitual
16.30–19 Bemannet klatrevegg
17
Barnekino, 5. etg.
ONSDAG
10.30 Hesteskokasting
på Seteren
11
Stell, foring og melking
av dyrene
12
Tur med hest og kjerre
14
Guidet fjelltur
16.30–19 Bemannet klatrevegg
17
Barnekino, 5. etg.
19
Barnedisko med
aktiviteter, B52 1. etg.

TORSDAG
9
Vinyasa Yoga (f.o.m juli)
10.30 Hesteskokasting
på Seteren
11
Stell, foring og melking
av dyrene
12
Laging av pinnebrød på
seteren
16
Fotballturnering
17
Barnekino, 5. etg.
FREDAG
10.30 Melkespannkasting
på Seteren
11
Stell, foring og melking
av dyrene
12
Såpelaging på seteren
16.30–19 Bemannet klatrevegg
17
Barnekino, 5. etg.

LØRDAG
9
Vinyasa Yoga
10.30 Hesteskokasting
på Seteren
11
Stell, foring og melking
av dyrene
12
Jakten på
Norefjellskatten
14
Tur med hest og kjerre
16.30–19 Bemannet klatrevegg
17
Barnekino, 5. etg.
18
Klatrekonkurranse
for barn 3. etg.
20
Barnedisco med
aktiviteter, 1. etg.
SØNDAG
10.30 Melkespannkasting
på Seteren
11
Stell, foring og melking
av dyrene
12
Laging av pinnebrød
på seteren
13
Sparitual
16.30–19 Bemannet klatrevegg
17
Yin Yoga
17
Barnekino, 5. etg.

Vi tar forbehold om endringer.

BARNESONE

SETERLIV

RIDNING

Åpent daglig fra kl. 10–22
i 5. etg.

Opplev spennende seterliv
med esel, kanin, geit, kalv,
gris, hester, ponni og høner.

Ponniridning, langturer, hest
og vogn og kveldsridning mot
betaling for både nybegynnere
og rutinerte.

Ubemannet tegnerom. Vi har
både bordtennis, fussball og
shuffelboard som alle våre
gjester er velkommen til å
benytte.
Utstyr til shuffelboard leies
i resepsjonen. Kr 100,- per
30 min. Må være med en
person på minst 16 år.

Stell, foring og melking av
dyrene hver dag mellom
kl. 11–12.
Seteren er åpen alle dager fra
kl. 10–16 med salg av kaffe, brus,
is og vafler.

Simostranda hest og fritid har
base på setern. Vi anbefaler å
booke på forhånd. Jens Peder
Nielsen tlf: 415 29 608.
Kort og kontant betaling ved
ankomst.
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FJELLTURER
29. JUNI–3. AUG.
Guidet fjelltur hver onsdag
Vår aktivitetsleder tar dere
med på en 3-timers fjelltur i
nærområdet. Turen går til et
utsiktspunkt. Turtøy og tursko
er anbefalt. Ta med vann.
Påmelding i resepsjonen.
Gratis!

AKTIVITETER
Aktivitetskontoret i Z-bygget
Åpent hver dag fra kl. 10–11.30
og kl. 13–15.45.
Møtepunkt for aktiviteter, samt
utlån og utleie av kano, sykler, gps,
kart, fotball, volleyball, bandy,
badminton og minigolf.
Husk fordelskortet!
Klatring kr 150,- per person.
30 minutter, 2 personer samtidig.
NOREFJELLSKIOGSPA.NO
+47 32 14 82 00
BOOKING@NOREFJELLSKIOGSPA.NO
FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM:
NOREFJELLSKIOGSPA

