Opplevelser og aktiviteter for grupper
Vi kan tilby et allsidig og variert opplegg for grupper i løpet av Savalen-oppholdet. Her er det muligheter for å finne noe for
enhver smak – fra rolig vandretur til lavvo-stemning. Se vår meny nedenfor og velg hva som passer din bedrift best.
For å sikre at vi kan gjennomføre dette så må det bestilles min. 3 dager i forveien. Avbestillingsfrist 48 timer før aktiviteten
begynner.
SAVALEN POENGJAKT
En sosial, sammensveisende og utfordrende aktivitet som
krever løsningsorientering og kreativitet. Aktiviteten passer
for alle aldersgrupper hvor også kunnskap og erfaring kommer til nytte.
Gruppestørrelse • Fra 10 personer og oppover.
Årstid • Hele året. | Varighet • Ca 1,5 time + premieutdeling i lavvo/ nissehuset.
Pris • Kr. 190,- per person + grunnpris kr 1000.SAVALEN OL
Dette er en sammensveisende og utfordrende femkamp
som setter både fysiske og kreative krefter på prøve. Øvelsene vektlegger evnen til samarbeid, kreativitet og lagånd.
Gruppestørrelse • Fra 10 personer og oppover. 1 aktivitør
pr. 20 deltakere.
Årstid • Hele året | Varighet • Ca 1,5 timer + tid til premieutdeling i nissehuset.
Pris • Kr 250,- per person + grunnpris kr 1000.-
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LAVVO-STEMNING
Vorspiel med trubadur, bålkos og åpen bar i vår trivelig
lavvo. Gjelder grupper som ønsker å leie Lavvoen alene.
Gruppestørrelse • Minimum 20, maks 80.
Årstid • Hele året. | Varighet • 60 minutter.
Pris • Kr 150,- per. person.

FJELLVANDRING MED GUIDE
Vår fjellvante og kunnskapsrike lokalguide tar dere med på
tur i Savalens vakre fjellnatur. Rolig tempo med innlagte
pauser, og mange fine historier fra Savalen. Husk godt fottøy, fornuftige turklær, drikke og noe å bite i (matpakke kan
pakkes ved frokost på hotellet)
Gruppestørrelse • Fra 10 personer
Årstid • Juni – oktober | Varighet • 2 – 3 timer
Pris • Kr. 90,- per person
MUSIKK-QUIZ MED DJ JANUS
DJ Janus byr på en morsom og utfordrende Quiz med
spørsmål om musikk, om bransjen og ditt eget firma. Det
blir mye latter, mange spørsmål og mye musikk.
Gruppestørrelse • Min 15 personer
Årstid • Hele året. | Varighet • 1 time
Pris • Kr 170,- pr. person
ØLSMAKING
Vi gjennomgår: Oppbevaring av øl, temperaturer for de forskjellige ølsortene, hvilken mat til ulike typer øl, forskjellige
glass til ulike ølsorter. Vi smaker 4 sorter øl.
Gruppestørrelse • Min 15 personer
Varighet • 1,5 timer.
Pris • Kr 395,- pr. person.
VINSMAKING
Vi inviterer til vinsmaking med forskjellige tema.
• Vinens ABC etc. • Druene bak vinen • Musserende vin •
Tema kurs – be om mer info. Alle tema inneholder smaking
av 6 ulike typer vin og man får eget vinkompendium med
fra smakingen.
Gruppestørrelse • Min 20 personer
Varighet • 1,5 timer.
Pris • Kr 650,- pr. person
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KANEFART | HEST MED VOGN
Godt innpakket i varme skinn, med fakler og klingende
dombjeller, går turen langs veier i Savalens vakre fjellnatur.
Varm gløgg kan forhåndbestilles til turen.
Gruppestørrelse • 1 – 40 personer.
Årstid • Desember – april (for slede forutsettes nok snø). |
Varighet • 1 time.
Pris • Kr 350,- pr. voksen, kr. 175,- for barn under 15 år.
Inkludert en alkoholfri drikke, saft eller gløgg.

SAVALEN VINTERSPECIAL
Savalen Vinterspecial er en uhøytidlig og morsom test
av våre ferdigheter innenfor ulike idrettsgrener. Vi tester
styrke, presisjon, fordrer styrke, samhold og innsats hos
den enkelte og hele gruppen. Passer best for grupper i
brukbar fysisk form, men man behøver IKKE å være toppidrettsutøver.
Gruppens størrelse • Fra 10 personer og oppover.
1 aktivitør pr. 20 personer.
Årstid • Vinter - Forutsetter snø og is | Varighet • 1,5-2
timer. + premieutdeling i nissehuset. | Pris • Kr 250.- pr.
person + grunnpris kr 1000,-.
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ISFISKE
Isfiske har lange tradisjoner i vårt område, så hvorfor ikke få
en innføring i denne aktiviteten sammen med vår erfarne
guide? Vi holder pilkestenger og agn, og hullene vil være
ostet i forkant, slik at sjansen til å få fisk er mye større. Fisken biter best fra tidlig morgen til ca kl. 14.00.
Gruppestørrelse • 4 – 15 personer.
Årstid • Desember – april (forutsetter trygg is på sjøen).
Varighet • 1 – 2 timer.
Pris • Kr 250,- pr. person (halv pris barn under 15 år) som
inkluderer utstyr, samt muligheter for varmedress.
Fiskekort kommer i tillegg.

