TOTALRENOVERET HYTTE MED SKI-IN/SKI-OUT

HAFJELL GARD STORHYTTE (HAFJELL)

Det kan du glæde dig til
Hafjell Gard Kårbolig ligger på gårdspladsen Hafjell Gard og er en tidligere aftægtsbolig. Det vil sige, at den
engang blev anvendt til forsørgelse og husning af tidligere fæstebønder eller tidligere ejere af
landejendomme. Nu fungerer den som feriehytte, perfekt placeret i Hafjell Alpincenter. Der er blot 20 m til
nærmeste pist (blå/rød), og gondolliften til Mosetertoppen er også tæt på. Her udgår også de skønne
langrendsløjper mod både Nordseter/Sjusjøen og Kvitfjell. Hytten har 16 sengepladser fordelt på fem
soveværelser samt en stor terrasse med flot udsigt.

Indkvartering
Storhytten består af tre etager. På stueetagen er der et fuldtudstyret køkken med langbord til 16 gæster og
brændeovn. Der er desuden en lille tv-stue med sofagruppe, soveværelse, skabsplads og skotørrere.
Nederste etage indeholder en tv-stue, et soveværelse, sauna, brusebad, wc, vaskemaskine og tørretumbler.
På øverste etage er der en lille tv-stue for børn og et badeværelse med brusebad og wc. Her finder du
desuden de fleste af soveværelserne.
Sengefordeling:
Soveværelse 1: Dobbeltseng + køjeseng
Soveværelse 2: Familiekøjeseng + enkeltseng
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Soveværelse 3: Dobbeltseng + to enkeltsenge
Soveværelse 4: To enkeltsenge + køjeseng
Soveværelse 5: En enkeltseng
Der er plads til parkering lige uden for boligen, og om vinteren er der mulighed for ski-in/ski-out til
alpinbakken.

Bestil

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
Opredte senge
Personlige håndklæder og morgenkåber
Ekstra håndklæder på badeværelserne
Brænde og gas til pejsen
Projektor og lærred
Slutrengøring
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.
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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