NORGE - HYGGE OG ATMOSFÆRE

RØDUNGSTØL HØYFJELLSHOTEL,
SKARSLIA
Tag med til Rødungstøl Høyfjellshotel, der er et familiehotel med god mad og
perfekt beliggenhed midt i terrænnet ved Bergsjøområdet tæt ved Skarslia og
Ål. Book tidligt og få de bedste priser.

Det kan du glæde dig til
Her ligger den hvide verden for dine fødder – det er bare at tage skiene på. På Rødungstøl Høyfjellshotel
befinder du dig midt i det fine langrendsterræn ovenfor Skarslia. Du er i højfjeldet 1050 meter over havet,
lige over trægrænsen i et flot og afvekslende langrendsterræn, der giver muligheder for såvel begynderen
som den meget erfarne. Hotellet har egen præpareringsmaskine, så du kan som regel starte ud på
nypræparerede pister. Se mere om skiterrænnet ved Skarslia/Bergsjø.

Indkvartering
Du bor på Rødungstøl Høyfjellshotel, der er et dejligt fjeldhotel i hyggelige omgivelser. Flinke værtsfolk og
god mad er nøgleordene for din ferie på Rødungstølen – og så selvfølgelig udsigten over fjeldene her
mellem Hallingskarvet og Reineskarvet.
Hotellet har gode værelser med bad og toilet, og dobbeltværelser med TV. Gratis trådløst internet findes på
hotellets fællesarealer.
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Bestil
1 person. Enkeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

15

03-04-2020

08-04-2020

5 nætter

4898,-

UDSOLGT

15

08-04-2020

13-04-2020

5 nætter

4898,-

UDSOLGT

2 personer. Dobbeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

15

03-04-2020

08-04-2020

5 nætter

3848,-

UDSOLGT

15

08-04-2020

13-04-2020

5 nætter

3848,-

UDSOLGT

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 28. marts 2020.

Praktiske Informationer
Indkvarteringen tilbydes i hele skisæsonen, fra 21. december 2019 til 13. april 2020.
Prisen inkluderer:
Ophold inkl. vinterpension (morgenmad, selvsmurt madpakke, samt 3-retters aftensmenu)
Børnerabat:
Børn 0-4 år gratis
Børn 5-15 år gratis i værelse med 2 fuldt betalende
Børn 5-15 år 50% ved 1 fuldt betalende
Færgetransport til rejser i egen bil
Ruby Rejser tilbyder bilpakke inkl. passagerer med Fjord Line, på ruten Hirtshals – Langesund, og Stena
Line, på ruten Frederikshavn-Gøteborg.
I forhold til Fjord Line er der daglig afgang fra Hirtshals kl. 09.00. Forv. ankomst Langesund kl. 13.30.
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Retur er det fra Langesund kl. 14.30 og forv. ankomst Hirtshals 19.00.
Check-in skal ske senest 1 time før afgang.
I forhold til Stena Line er der daglige afgang fra Frederikshavn
Check-in skal ske senest 1 time før afgang.
Overfartspriserne er baseret på ophold (lør.-lør./ søn.-søn. / fre.-søn.)
Ønskes overfartspriser i forbindelse med andre færgestrækninger kontakt da Ruby Rejser.
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