Ukesprogram for hele familien

Fra mandag 4. juli til og med søndag 7. august inviterer vi til familiedager på Savalen og
byr på et variert program med aktiviteter og familiemoro hver dag (mandag-søndag).
MANDAG

14.00-14.30 | Julenissen mater dyra

år på lekerommet

10.00-11.00 | Barnas time i bassenget

16.30-18.00 | Barnekino for barn under 7

18.00-19.30 | Barnekino for barn fra 7 år

12.00-16.00 | Besøk Julenissen i Nissehuset

18.00-19.30 | Barnekino for barn fra 7 år

20.00-20.45 | Barnedisco i Kobbersalen

12.00-13.00 | Nisseskole i Nissehuset
14.00-14.30 | Julenissen mater dyra

16.30-18.00 | Barnekino for barn under 7

år på lekerommet
18.00-19.30 | Barnekino for barn fra 7 år
og oppover på lekerommet
20.00-20.45 | Barnedisco i Kobbersalen
20.45-21.30 | Familiebingo i Kobbersalen
TIRSDAG

12.00-13.00 | Nisseskole i Nissehuset

12.00-16.00 | Besøk Julenissen i Nissehuset
14.00-14.30 | Julenissen mater dyra

16.30-17.30 | Barnas verksted, Kobbersalen
18.00-19.30 | Barnekino for barn fra 7 år

og oppover på lekerommet

20.00-20.45 | Barnedisco i Kobbersalen

20.45-21.30 | Familiequiz i Kobbersalen

år på lekerommet

og oppover på lekerommet

20.00-20.45 | Barnedisco i Kobbersalen

20.45-21.30 | Familiebingo i Kobbersalen

11.00-12.30 | Vandretur m/guide

FREDAG

SØNDAG

10.00-11.00 | Barnas time i bassenget

12.00-13.00 | Nisseskole i Nissehuset

14.00-14.30 | Julenissen mater dyra

Julenissens hus

LØRDAG

år på lekerommet
18.00-19.30 | Barnekino for barn fra 7 år
og oppover på lekerommet
20.00-20.45 | Barnedisco i Kobbersalen
20.45-21.30 | Familiequiz i Kobbersalen
21.00-23.00 | Voksentid i bassenget, åpen
bassengbar (18 år)

ONSDAG

12.00-16.00 | Besøk Julenissen i Nissehuset

20.45-21.30 | Familiebingo i Kobbersalen

TORSDAG
12.00-13.00 | Nisseskole i Nissehuset
12.00-16.00 | Besøk Julenissen i Nissehuset
14.00-14.30 | Julenissen mater dyra
16.30-17.30 | Barnas verksted, Kobbersalen
18.00-19.30 | Barnekino for barn fra 7 år
og oppover på lekerommet
20.00-20.45 | Barnedisco i Kobbersalen
20.45-21.30 | Familiequiz i Kobbersalen
21.00-23.00 | Voksentid i bassenget, åpen
bassengbar (18 år)

12.00-13.00 | Nisseskole i Nissehuset

10.00-11.00 | Barnas time i bassenget

og oppover på lekerommet

12.00-13.00 | Nisseskole i Nissehuset

12.00-16.00 | Besøk Julenissen i Nissehuset
14.00-14.30 | Julenissen mater dyra

16.30-18.00 | Barnekino for barn under 7

16.30-18.00 | Barnekino for barn under 7

år på lekerommet

12.00-16.00 | Besøk Julenissen i Nissehuset

18.00-19.30 | Barnekino for barn fra 7 år

16.30-18.00 | Barnekino for barn under 7

20.00-21.00 | Barnedisco i Kobbersalen

Besøk julenissens hus, treff julenissen eller
nissemor og kos deg med vafler eller noe godt å
drikke.

og oppover på lekerommet

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Besøk også nissebutikken
Julenissehuset er åpent hver dag, untatt søndager fra 4. juli – 7. august. Før 4. juli og etter
7. august er julenissehuset åpent hver lørdag
12.00-16.00

Aktiviteter
Bli Nisselærling

Julenissen inviterer snille barn i alle aldre til nisseskole.
Fra kl 12.00 til 13.00 blir det innføring og opplæring i de
oppgaver som Julenissen har. Etter å ha vært gjennom både
gavepakking, julesanger, ønskelister og mye mer får du det
endelige beviset på at du er autorisert til å være julenissens
lærling. Kr 75,- pr barn og voksen.

Barnas verksted (fra 4 år)
Her legges det til rette for kreativ aktivitet. Vi har kjøpt inn
papir, stoff, lim, maling, tusjer, blyanter, svamper og mye
mer, så her kan barna få lage akkurat hva de vil. Eller kanskje er det noen som ønsker å få en ansiktsmaling?
Pris kr 50,- per barn.
Barnas time i bassenget (alle aldre)
Til barnas time legger vi frem masse forskjellige bade- og
dykkeleker, så ta med barna og la de leke fritt.
Fjellturer i området

Rundt hotellet er det flott natur perfekt for fjellturer. Eget
turkart, merkede turstier og mange valgmuligheter tilpasset ulike ønsker.
Guide – Om man ønsker egen guide på fjellturen er det
mulig å forhåndsbestille det. Pris: kr 50,- pr person for
1 time, kr 100,- pr person for 2 timer og kr 150,- pr person

for 3 timer.

Sykkel og rulleskøyter

Utleie av sykler i ulike størrelser for barn og voksne. Tursykler, terrengsykler, el-sykler, stisykler og fatbike.
Det er eget kart med oppmerking av sykkelstier og grusveier, rett utenfor hotellet starter en 4,7 km lang asfaltert
løype som egner seg godt for sykling og rulleskøyter.

Utleie av: Båt, kano, kajakker, badminton, volleyball, fotball, gåstaver
Lekeområde med husker, sklie, sandkasse og flere
trampoliner

Savalen Hestesenter

Rideturer blir avholdt i området rundt hestesenteret, på sti
og grusveier i fjellet og skogen. Se www.hestesenter.no for
mere info.

Stangfiske, sommer

(15. mai – 15. september) Savalsjøen innbyr til gode fiskemuligheter med napp på røe og ørret. Fiskekort kan kjøpes
via mob. eller på nett (www.savalen.net)

Mer info på www.savalen.no

nydelig nedfart med flyt og morsomme
utfordringer. Vel nede fra Bratthøa 
Opplevelsesfirmaet «Urørte ski og sykkelopplevelser» tar avslutter vi med en liten perle av en 
deg med på de beste stiene rundt Savalen på sine guidede barnålssti.
halvdagsturer.
Turene inkluderer NMIG-sertifisert og lokalkjent guide, full-

Sykkelopplevelser

Vi tilpasser turer etter gruppens ønsker og nivå.

dempet elsykkel, hjelm og knebeskyttere og biltransport
For erfarne syklister anbefaler vi en guidet tur på Gråvola. i.f.m. syklingen.
En fantastisk sti med masse flyt, tekniske utfordringer og en Maks gruppestørrelser er 5 personer (minimum 2) og alt utspektakulær utsikt.
leieutstyr rengjøres grundig etter hver gang.
For litt mindre erfarne syklister anbefaler vi en guidet tur på Varighet på turen er 4 timer. Pris kr 1490,- pr person.
Bratthøa. Med panoramautsikt til Rondane kan man nyte en Bestilling til audun@urortskiogsykkel.no eller tlf. 97 03 20 51.

Huset Aukrust

I krysset mellom øst og vest - midt mellom Oslo og Trondhjem ligger Alvdal med Huset
Aukrust. Sjølberga med eget museum, kraftverk, sjokolademaskin, kino, avis og
månerakett.
Her kan du dypdykke i Kjell Aukrusts herlige historier, tegninger og malerier, hjelpe
Ludvig med blomstene i hagen eller konkurrere mot Solen i flaskehopprenn!
Reodors Månerakett byr på en spennende opplevelse for barn i alle aldre, og er et
perfekt utgangspunkt for både sommerferie og en pust i bakken langs riksvei 3.
I årets utstilling gir vi innblikk i Kjell og Karis utallige turer til Italia. Det er fartsfylte tegninger og vakre akvareller av landskap og madonnaer. I Meierisalen
kan dere se en fotofremvisning fra deres egne fotoalbum.
I Flåklypasalen vil de ulike filmene bli vist gjennom hele dagen. Og Solan,
Ludvig og Emanuel lover å være der når dere kommer.
Åpnet fra kl 10 – 18 hver dag. Mer info: www.aukrust.no

Mattilbudet

Hotellet serverer frokostbuffet fra kl 07.30 til kl 10.00.
Det er mulig å smøre seg matpakke som man kan ha med
seg til lunsj.
Alternativt serverer vi à la carte hver dag kl 12.00 -16.00.

Priser

Frokostbuffet kr 190,- pr voksen.
Aftensbord kr 390,- pr voksen.
Barn 0-4 år gratis, 5-15 år ½ pris.
Matpakke kr 90,- pr person.

På kvelden er det aftensbord fra kl 18.00 til kl 21.00.
En buffet med bra utvalg av varme og kalde retter, samt
dessertbord.

For de som bor i leiligheter er det også
eget fullt ustyrt kjøkken som man kan
benytte.

