Hjertelig
velkommen
til familienyttår på
Savalen
GENERELL INFORMASJON OM AKTIVITETER
Inneaktiviteter:
•

•

Spa- og velværebassenget.
For spabehandlinger kontakt vår resepsjon.
Velværebassenget er åpent kl 09.00 - 21.00.
Barn under 15 år må være i følge med en voksen.
Tid for bading må avtales på forhånd, eller med
resepsjonen etter ankomst.
Badebleie er påkrevd for alle barn under 4 år, og
badebleie kan kjøpes i resepsjonen.
Ekstra håndklær for bruk i velværebassenget leies
for kr 30,- i resepsjonen.
Badekåpe kan leies i resepsjonen for kr 95.Nissehuset er åpent hver dag kl 13.00- 16.00.

•

Barnekino hver dag i lekerommet i 1. etasje
kl.17.00 og kl 20.00. Kl.17.00 for barn under 7 år,
og kl.20.00 fra 7 år og oppover.

•

Musikk hver kveld i Kobbersalen kl 21.30-24.00.

Uteaktiviteter :
• Skiløyper: Følg GPS for siste oppkjøring på

www.savalen.no Henvendelse i resepsjonen for løypeinfo.
• Alpinbakken er åpen kl 10.00- 15.00 hver dag. Kjøp av

heiskort samt leie av skiutstyr, akebrett, truger, snøsykkel,
kjelker, kunstløpskøyter og hockeyskøyter gjøres i skibua.
• Isflate v/alpinbakken er klargjort til kl 12.00 hver dag, og

det er lys på isflata til kl 21.00.
• Ridning/kanefart: Kontakt Savalen Hestesenter på

tlf. 907 68 137
Både skiløyper og alpinbakke forutsetter nok snø.
For værmelding og temperatur se vår informasjonstavle i
resepsjonen.
For spørsmål kontakt vår resepsjon eller ring tlf. 62 47 17 00.

DAGLIGE AKTIVITETER
Mandag 28. desember
•
•

Ankomst ettermiddag/kveld.
Kl 18.00-21.00. Aftensbord i restauranten.

Tirsdag 29. desember
•
•

Kl 11.00. Familieskirenn på Skistadion.
Oppmøte og premieutdeling på Skistadion.
Kl 18.00-21.00. Aftensbord i restauranten.

Onsdag 30. desember
•
•

Kl.12.00-13.00 Nisseskole – bli autorisert nisselærling.
Kr 50,- pr person for både voksne og barn. Påmelding i
resepsjonen.
Kl 16.00 og kl 17.00. Kanefart. Kr 325.-/kr 200.- for
barn.
Påmelding i resepsjonen innen kl 21.00 tirsdag
29.desember.

Nyttårsaften
•
•
•
•
•

Kl 14.00. Alpinkonkuranse i slalåmbakken. Gratis.
Kl 18.00-21.00. Nyttårsbuffet i restauranten.
(Pent antrekk).
Kl 19.30. Kongens nyttårstale på tv.
Kl 23.50. Vi forbereder oppskyting av raketter.
Kl 00.30. Nattmat med betasuppe og rundstykker.

1. nyttårsdag
• Kl 18.00-21.00. Aftensbord i restauranten.
Lørdag 2. Januar
• Kl Kl.12.00-13.00 Nisseskole – bli autorisert
nisselærling.
Kr 50,- pr person for både voksne og barn. Påmelding i
resepsjonen.
• 16.00 og kl 17.00. Kanefart. Kr 325.-/kr 200.- for barn.
Påmelding i resepsjonen innen kl.21.00 1. januar.
• Kl.18.00-21.00 Julebord i restauranten.
Søndag 3. januar
• 08.00-10.00. Frokost.
Ved ønske om å beholde rommet utover dagen så ta
kontakt med vår resepsjon.

Serveringstilbud
Savalen - nyttår 2020
For gjester boende på Savalen Fjellhotell & Spa

Faste spisetider – for gjester med måltider inkludert i prisen:
• Kl 07.30-10.00 Frokost.
• Kl 12.30-14.30 Lunchbuffet.
• Kl 18.00-21.00 Aftensbuffet.
• Kl 18.00-21.00 Nyttårsbuffet på nyttårsaften.
• Kl 18.00-21.00 Julebord 2. Januar.
Det er fordelt spisetider til de enkelte til lunch og middag.
Se informasjon om dette på vår infotavle i resepsjonen
kvelden i forveien.
Ved ønske om kaffe, te eller kakao, må termosen settes på
bordet ved peisen kvelden før. Den må merkes med navn og
rom/leilighetsnummer. Kr 70,- pr. termos.
Matpakke er ikke inkl. i prisen, men kan kjøpes for kr 90,- pr
person.

For gjester boende på selvhusholdning!
Matservering – Savalen Fjellhotell & Spa:
•
•
•
•
•
•

Frokost kl 07.30 – 10.00. Kr 190.- pr person.
Lunsjbuffet kl 12.30-14.30. Kr 330.- pr person.
Aftensbuffet kl 18.00-21.00. Kr 390.- pr person.
Nyttårsbuffet kl 18.00-21.00. Kr 590.- pr person.
Betasuppe nyttårsaften kl 00.30. kr 150.- pr person.
Julebord 2. januar kl 18.00-21.00. Kr 490,- pr person.

Barn 0-4 år gratis, og 5-15 år ½ pris. 20% rabatt på alle faste
måltider på hotellet.
Alle kveldsmåltider forhåndsbestilles ved å kontakte
hotellets resepsjon eller på tlf. 62 47 17 00.
Hotellet har dessverre ikke kapasitet til a la carte i
nyttårsperioden og vi anbefaler derfor bordbestilling til
våre faste måltider.
Savalen Kro
Åpen for matservering hver dag kl.12.00-17.00.
Pannekakebua
Åpent for grupper ved forhåndsbestilling til Savalen
Hestesenter, tlf. 90 76 81 37.
Grill
Utenfor skibua står en grill som kan disponeres av alle.
Husk å holde orden og kaste søppel.
Alle gjester som bor på selvhusholdning er hjertelig
velkommen til alle aktiviteter både ute og inne på
hotellet.

