HYGGE OG SKØN ATMOSFÆRE I NORGE

ROMSÅS HYTTER (HØVRINGEN)
Privat liggende hytte, med et veludstyret køkken, 6 sovepladser og centralt
beliggende på Høvringen.

Det kan du glæde dig til
Hytten Romsås ligger centralt på Høvringen, tæt på ryddet vej og tæt på Høvringen Landhandeleri & Kafé
(ca. 150m). Se hyttens placering her.
Høvringen er beliggende i skiområdet Rondane, som har et alsidigt terræn med både svære og lettere
løjper. Der er plads til begyndere såvel som øvede, hvor terrænets høje beligenhed gør at området har
stabile snemængder og solskinsdage i skisæsonen. Der er mulighed for hyggelige pauser med kakao og
hjemmelavede vafler på en af de små serveringssteder i området.

Indkvatering
Hytten Romsås ligger centralt på Høvringen. Hytten er hyggeligt udstyret med ejerens personlige ejendele,
så den norske atmosfære rigtig kan mærkes. Hytten er fin og velfungerende med 6 sengepladser i 3
soverum - et værelse med dobbeltseng og to med køjer.
Hytten har stor indbydende stue med både pejs og brændeovn og et veludstyret køkken. Hytten er for
nyligt blevet opdateret med nyt komfur og nye elinstallationer og nye vinduer. Der er desværre ikke internet
i hytten.
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Bestil
6 personers hytte

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

6

06-02-2021

13-02-2021

7 nætter

7498,-

BESTIL

7

13-02-2021

20-02-2021

7 nætter

7498,-

BESTIL

8

20-02-2021

27-02-2021

7 nætter

7498,-

BESTIL

9

27-02-2021

06-03-2021

7 nætter

7498,-

BESTIL

10

06-03-2021

13-03-2021

7 nætter

7498,-

BESTIL

11

13-03-2021

20-03-2021

7 nætter

7498,-

BESTIL

12

20-03-2021

27-03-2021

7 nætter

7498,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 01. oktober 2020.

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Ophold i valgte indkvartering.
Hytterne er fuldt udstyrede, dog skal sengelinned og håndklæder selv medbringes.

Prisen inkluderer ikke:
Slutrengøring.
Tilkøb:
Transport med Ruby bus muligt i uge 7 - 10.
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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