Påskeferie del 1

Storefjell Ski- og Akesenter 10:00-16:30
• 2 heiser, barneheis og 8 nedfarter
• Egen bakke for «spesialkjelker»
• Skiutleie
• Ski og snowboardinstruksjon. tlf. 90615952
• Grilling fra kl 12:30.
• Kafé m/ fersk hjemmebakst samt salg av
mat og drikke. Velkommen!

Fredag 23/3 - Tirsdag 27/3

Åpent alle dager!!

Underholdning og Show
Pianobar: fra 21:30 hver dag
Dancingen: Live-Band fra 20:30 hver dag

Andre aktiviteter på Storefjell
•
•
•
•
•

Akeområde ved lavvoene.
Trimrom, solarium.
Billiard, spillrom og bordtennis.
Shuffleboard.
Eget lekerom tilknyttet resepsjonen.

Langrennsparadiset
• 200 km velpreparerte langrennsløyper rett
utenfor døren. Skøyte- og klassiskspor.
• Terrenget passer bra for både familier og
elite.
• Besøk grillhytte og rødekors på Veslefjell!
• Turforslag i resepsjonen.
• Følg preparering på Skisporet.no

Restauranten:
Frokost: 07:30 - 10:00
Lunsjbord: 13:00 - 14:30
Aftensbord: 19:00 - 21:30
Vi tar forbehold om endringer. Aktiviteter og
underholdning er forbeholdt hotellets gjester.

God påske!
A´la carte i Restauranten
Hver dag kl. 12:00-16:00

Pizza og Smørbrød i
Resepsjonen
Hver dag kl. 11:00-22:00

Skiheiskafé
Hver dag kl. 10:00-16:00

Alle aktiviteter er forbeholdt hotellets gjester.

Aktiviteter og opplevelser
Storefjell SPA
Kanefart
Tirsdag
Priser : 250,- p. voksen / 100,- p. barn
Se oppslag i resepsjonen for tider og priser
Bindende påmelding i resepsjonen.
Mulighet for kanefart hver dag på forespørsel!
Ring tlf. 90578000

Porsjonsstørrelser

1001 Lekeland
Fra lørdag

12:00 - 19:00

• Tråbiler - hoppeslott

• Spill- leker

Inngang kr 50,- pr dag eller 100,- for

Unn deg litt luksus i fjellet, besøk vår
velværeavdeling og nyt behandlinger fra vår
dyktige terapeut.
Perfekt etter en lang dag i fjellet!
Meny og informasjon i resepsjonen.

Storefjell SHOP
Storefjell Shop selger sports- og
skibekledning samt gaveartikler, fra bla.
Amundsen, Bjørn Dæhli, Aclima, House of
Hygge, Hippie Grace. Lokalisert i lobbyen

Barneklubb - Underholdning Diskotek
• Barneunderholdning: 21.00
• Ungdomsdisko: fra 22.00
• Barneklubb f.o.m søndag:

• 18:00 -19:00 og 20:00 - 21:00

oppholdet

Storefjell Bad

07:00-20:00

Vannsklie, boblebad inne og ute,
basseng m/motstrøm, barnebasseng,
tyrkisk-bad, romerbad og badstue.
Husk mynter til boblebad og motstrøm
- 30 kr for 15 min.

Akekonkurranse
Tirsdag kl 15:00. Se eget oppslag

Skirenn for barn i skiheisen - Slalåm
Mandag kl 14:00

Skiveileder Frank - hver dag
Oppmøte i barneheisen kl
10:30-13:30. Oppslag i resepsjon.

Stengt for ikke-boende mellom kl. 15-18

Unn deg et Storefjelleventyr
Vi tar forbehold om endringer. Aktiviteter og
underholdning er forbeholdt hotellets gjester.

Se oppslag i resepsjonen for mer informasjon …!
Følg oss på Instagram og Facebook for siste nytt…!

Velkommen til Golsfjellet

