
A’la carte meny 
- I spisesalen  

Hver dag fra 12:00 - 16:00 
Vi selger også smørbrød og pizza i 

resepsjonen.

Spisetider 

Frokost: 08:00 - 10:00 
Lunsj: 13:00 - 14:30 

Middag: 19:00 - 21:00

Storefjell Ski- og Akesenter 
• 3 heiser og 8 nedfarter 
• Kjelkebakke  
• Barneheis m/ Skileikområde 
• Skiutleie 
• Ski-instruksjon: Ring 95911328 
• Kafé m/ fersk hjemmebakst samt salg av mat 

og drikke. Velkommen! 
Alle dager kl. 10:00 - 16:00 

Langrennsparadiset 
• 200 km velpreparerte langrennsløyper rett         

utenfor døren. Skøyte- og klassiskspor. 

• Terreng passer bra for både familier og elite 

• Fantastisk utsikt 

• Værstasjon på storefjell.no og internTV 

• Følg preparering på storefjell.no og internTV 

Uke 8 

Vinterferien 2020

Program uke 8. Med forbehold om endringer.. Alle aktiviteter er forbeholdt hotellets gjester. 

Storefjell Shop og andre aktiviteter: 
• Storefjell Shop selger sports- og skibekledning 

samt gaveartikler, fra bla. Amundsen, Bjørn 

Dæhli, Aklima, House of Hygge, Hippi Grace +. 

Lokalisert i lobbyen  

• Akeområde ved lavvoene 

• Trimrom og solarium 

• Shuffleboard 

• Billiard, bordtennis og spillrom 

• Livemusikk i dancing og pianobar man-lør 



Golsfjellet - det familievennlige fjellet!

Barneklubb f.o.m. 17. februar 
Barneklubb med tegning, perler,  
modelleire mm.  
       Åpent: KL18:00 -19:00/20:00 - 21:00 
Barneshow f.o.m. 17. februar: 
 Hver dag kl 21:00 - 21:30. Fri Søndag 

Ungdomsdisko fra 22:00

Unn deg et Storefjelleventyr du også!

Aktiviteter og opplevelser

 

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. 
Ekstra håndklær får du i resepsjonen! 

Storefjell SPA 

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

Book time på www.storefjell.no

Ski instruksjon 
Bestilling på tlf 95911328 

Skiveileder Frank 
Oppmøte i barneheisen kl 10:00-12:30. 
Fom. 17/2. Oppslag i resepsjon. 

Skirenn for barn i skiheisen 
Tirsdag og torsdag kl 14:00

Lekeland i Storefjellhallen 

• Tråbiler - hoppeslott 
•Spill - leker 

•Åpent hver dag kl.14:00-19:00 
•F.o.m. 17/2.  

• Inngang kr 50,- per dag eller 100,- for hele   
oppholdet

Se oppslag i resepsjonen for mer informasjon ...!
Program uke 8. Med forbehold om endringer..

Book påskeferien nå! 

Bruk promo-kode «PV220»  

Bestill påskeferien på www.storefjell.no innen 
mandag 2/3 å få 5% rabatt på ditt 
påskeopphold! Må bookes i nettbooking.

http://www.storefjell.no
http://www.storefjell.no

