
 

 



 

 

 

DAGLIGE AKTIVITETER MIDTUKE 
Mandag 20. februar 

• Kl 14.00. Julenissens akekonkurranse i akebakken. Påmelding i resepsjonen på hotellet. Oppmøte 
i akebakkjen med eget akebrett/kjelke.  

• Kl 20.00-20.45. Barnedisco i Kobbersalen 

 

Tirsdag 21. februar 

• Kl 16.00 og 17.00. Kanefart. Kr 400,- for voksne/ kr 200.- for barn under 12 år. Maks 12 p.pr. tur. 
Påmelding i resepsjonen innen kl 20.00 på mandag. 

• Kl 17.00 Barnas verksted på Savalloftet. Kr 50,- pr person. Påmelding i resepsjonen. 

• Kl 20.00-20.45. Barnedisco i Kobbersalen. 

 

Onsdag 22. februar 

• Kl 14.00. Julenissens akekonkurranse i akebakken. Påmelding i resepsjonen på hotellet. Oppmøte 
i akebakken med eget akebrett/kjelke.  

• Kl 20.00-20.45. Barnedisco i Kobbersalen 

 

Torsdag 23. februar 

• Kl 16.00 og 17.00. Kanefart. Kr 400.- for voksne/ kr 200.- for barn under 12 år. Maks 12 personer pr. 
tur. Påmelding i resepsjonen innen kl 20.00 på onsdag. 

• Kl 17.00 Barnas verksted på Savalloftet. Kr 50,- pr person. Påmelding i resepsjonen. 

• Kl 20.00-20.45. Barnedisco i Kobbersalen 

  

Fredag 24. februar 

• Avreise etter frokost. 

 

Nytt program for helgen 24.-26. februar. 

 

Værmelding/temperatur se informasjonstavle i resepsjonen. 
 
Ved ønske om å beholde rommet utover dagen, ta kontakt med vår resepsjon.  



 

 

  

 
 

Serveringstilbud Savalen- vinterferien 2023 
 

Uke 8 – søndag-fredag 

 

For gjester boende på Savalen Fjellhotell & Spa: 

Faste spisetider for gjester med måltider inkludert i prisen: 

• Kl 07.30 - 10.00. Frokost – husk å smøre egen lunsjpakke. 

• Kl 18.00 - 21.00. Aftensbuffe i restauranten.  

➢ Ved ønske om kaffe, tevann eller kakao til lunsjpakken, MÅ termosen settes på bordet ved peisen 
kvelden før. Den må merkes med navn og rom/leilighetsnummer. 

➢ Det er fordelt spisetider til middag. Se informasjon om dette på vår infotavle i resepsjonen kvelden i 
forveien. 

➢ Matpakke og påfyll termos er ikke inkludert i prisen på avreisedagen. Matpakke kan kjøpes for kr 
90,- og termosen kan fylles for kr 70,- pr. stk. 

 

For øvrige gjester og besøkende! 

Matservering - Savalen Fjellhotell & Spa : 

• Frokost kl. 07.30 - 10.00. Kr 200,- pr. person. 

• Aftensbuffet kl. 18.00 - 21.00. Kr 410,- pr. person. 

• A la carte kl. 12.00 - 16.00, se egen meny. 

• Dette tilbudet gjelder hver dag i vinterferien. 

• For alle måltider er det halv pris for barn under 15 år. Gratis for barn under 4 år. 

• For gjester på selvhusholdning koster det kr 90,- per matpakke (smøres under frokosten) og kr 70,- 
pr. termos. 

• Alle kveldsmåltider bør forhåndsbestilles ved å kontakte hotellets resepsjon eller på tlf 62 47 17 00. 

 

 

 



 

 

 

 
GENERELL INFORMASJON OM AKTIVITETER 

 

Inneaktiviteter 
• Spa- og velværebassenget. 

 

➢ For spabehandlinger kontakt vår resepsjon. Velværebassenget er åpent kl 09.00 - 23.00. Barn under 
15 år må være i følge med en voksen.  

➢ Badebleie er påkrevd for alle barn under 4 år og kan kjøpes i resepsjonen. Badekåpe kan leies i 
resepsjonen for kr 95,- Boende kan leie badehåndkle for kr 30,-  

➢ Egne priser velværebasseng for boende med selvhusholdning; kr 180,- for voksne,  

kr 95,- for barn 0-15 år.  

➢ Åpen bassengbar hver dag kl.15.00-17.30. 

• Nissehuset er åpent hver dag kl. 12.00 - 16.00. 

• Nisseskole tirsdag, torsdag og lørdag kl.12.00-13.00. Påmelding i resepsjonen. Kr.75,- pr person. 

• Barnekino på hotellet hver kveld kl.17.00 og kl. 20.00. Kl.17.00 for barn under 7 år, og kl. 20.00 fra 7 år og 
oppover.  

• Lekerommet i 2. etasje (Savalloftet) er åpent hver dag fra kl. 10.00 - 22.00.  

• Bordtennisbord finnes i lekerommet i 1. etasje. Racketer og ball lånes i resepsjonen. 

• Kl.21.00-24.00 Dans og åpen bar i Kobbersalen. 

Uteaktiviteter 
• Alle skiløyper er oppkjørt hele vinterferien, forutsatt vær- og snøforhold. Se GPS: www.skispor.no. 

Henvendelse i resepsjonen for løypekart.  

• Barnebåndet er åpent kl 11.00 - 15.00 hver dag. Det er VIPPS betaling i barnebåndet. Leie av skiutstyr og 
akebrett gjøres i resepsjonen på hotellet. 

• Hesteopplevelser. Vedr ridning eller kanefart ta kontakt med Savalen Hestesenter tlf. 90768137. 
 

Grill 

Står ved Lavvoen til fri disposisjon. Vennligst hold orden og kast søppel i anviste søppelkasser.  
 

 

Alle gjester som bor med selvhusholdning er hjertelig velkommen til å delta på 
alle aktiviteter både ute og inne på hotellet. 

 


