NORGE - FLOT PLACERING I ET FORTRINLIGT LANGRENDSTERRÆN

FEFOR HØIFJELLSHOTELL OG HYTTER
Stolte traditioner for både langrend og alpint skiløb. Forkæl dig selv på i
svømmehal med saunaer efter en dag på løjperne eller pisterne.

Det kan du glæde dig til
Fefor Høifjellshotell ligger syd- og solvendt på 930 m.o.h med enestående udsigt over Feforvannet og
Jotunheimens toppe som majestætiske naboer. En fin placering i et fortrinligt langrendsterræn.
Udsigten over Feforvatnet er helt speciel - øjet skuer langt over den frosne sø og fjeldområderne mod syd,
hvor du finder et af Norges fineste skiområder, Peer Gynt skiområde. Opholdsstuerne indbyder til en
hyggesnak, når skiture og udflugter skal diskuteres efter middagen.
Velfungerende skiudlejning og skiskole i tilknytning til Fefor Høifjellshotell.
Se mere om Fefor og skiløbet hér.

Indkvartering
Det er muligt at bo på enten Fefor Høifjellshotell eller de 4 typer af Fefor Skihytter. Hyttegæster kan benytte
hotellets faciliteter på lige fod som hotelgæsterne.
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Fefor Høifjellshotell:
Hotellet havde 125 års jubilæum i 2016 og gennemgik for få år siden en omfattende renovering af alle
værelser samt alle opholdsstuer - meget i traditionel stil. Hotellet fremstår nu som et af de flotteste, mest
traditionsrige og særprægede højfjeldshoteller i Norge. Der er god plads overalt, og der serveres god norsk
mad i den flotte spisesal. Se mere om historien på dette link.
Alle værelser har bad/toilet, telefon, satellit-tv og radio, og du kan tilkøbe værelse med udsigt.
Fefor Høifjellshotell har:
Svømmehal med saunaer
Hvilerum
Squashbane
Veludstyret motionsrum.
Du kan nyde godt af et righoldigt morgen/frokostbord, der er åbent fra kl. 8-12. Du kan smøremadpakke eller
vende tilbage til frokost. Når du kommer hjem fra skiløbet er der fra kl.14-16 af 'Eftaskaffe' (eftermiddags
te/kaffebord med hjemmelavede kager og sandwichs). Aftensmaden er en flot buffet fra kl.19-21.
Lige udenfor hotellet er der kælkebakker, legepladser, lavu og en oplyst skøjte- og curling bane. Du finder
også langrendsløjperne lige uden for døren og egen alpinbakke tæt på hotellet. Løjperne er en del af det
samlede løjpenet for Fefor, Gålå og Espedalen med mange hundrede km løjper. Endelig er der også
mulighed for forskellige andre vinteraktiviteter som isfiskeri, kaneture, hundeslædekørsel og guidede
fjeldture. Der er mere om dette ved informationsmødet mandage kl. 09.
Fefor Skihytter:
Hotellet råder over 18 hyggelige skihytter fordelt på 4 typer:
Sørstua til 4 personer
Vesle Peer til 6 personer
Store Peer til 8 personer
Kjempe Peer til 10 personer
Se planoversigt over hytterne her.

Hytterne er disponible kl. 15 på ankomstdagen og skal forlades igen kl. 11 på hjemrejsedagen.
Sørstua
Sørstua er en lille hyggelig skihytte på 45 m2 med plads til 4 personer.
God stue med sofa og spiseplads samt velfungerende køkken.
Hytten har 1 soveværelse med en dobbeltseng og en køjeseng.
Køkkenet har en stor stegeovn, 4 kogeplader, 60 l køleskab og 10 l frys (mangler i nogle hytter - da er
man velkommen til få fryseplads på hotellet).
Vesle Peer
Vesle Peer er dobbelthytter med to ens hytter med plads til hver 6 pers. De er hver på 63 m2 med veranda på
12 m2.
Hytten er indrettet med køkken, opholdsstue, 2 soverum og bad/toilet. Det ene soverum er med
dobbeltseng, det andet er med 2 køjesenge. Stuen er med sofa og lænestol, brændeovn og farve-TV
med parabol. Spisebord med 6 pladser.
Køkkenet har en stor stegeovn, 4 kogeplader, 60 l køleskab og 10 l frys (mangler i nogle hytter - da er
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man velkommen til få fryseplads på hotellet).
Vesle Peer-hytterne kan slås sammen til 12 personershytter
Store Peer
Hytter har 8 sengepladser og er på 78 m2 + veranda. Er indrettet med køkken, fælles opholdsrum, 3
soverum eller 2 soverum + hems, adskilt bad og toilet.
De 2 soverum har hver en dobbeltseng – de resterende 4 sovepladser findes enten i et tredje soverum
med 2 køjesenge eller på en hems med 4 senge. (2 er 190 cm – 2 er 175 cm lange).
Stuen er med stor sofa og lænestole, brændeovn og farve-TV med parabol. Spisebord med 8 pladser.
Køkkenet har en stor stegeovn, 4 kogeplader, 60 l køleskab og 10 l frys (mangler i nogle hytter - da er
man velkommen til få fryseplads på hotellet).
Kjempe Per
Hytten, til 10 personer, på 89 m2 med en stor veranda, er indrettet med køkken, fælles opholdsrum, 4
soverum, bad/dusch og 2 toiletter.
To af de fire soverum er med dobbeltsenge, et har 2 køjesenge og et har en køjeseng.
Stuen er med stor sofa og lænestole, brændeovn og farve-TV med parabol. Spisebord med 10
pladser.
Køkkenet har en stor stegeovn, 4 kogeplader, kaffemaskine, 60 l køleskab og 10 l frys (mangler i nogle
hytter - da er man velkommen til få fryseplads på hotellet).
Slutrengøring er inkluderet. Der er ligeledes inkluderet én sæk brænde til hver hytte. Ekstra brænde kan
købes i hotellets reception - se nedenfor under "Praktiske Informationer".
Hyttegæster kan købe et begrænset udvalg af dagligvarer (brød, mælk, kartofler og pålægsvarer) på hotellet.
Desuden bringer købmanden i Gålå også varer til hytterne, hvor du skal selv bestille på telefon +4761298128,
eller besøge købmanden på www.galahandel.no.

Bestil rejse
2 personer. Værelse med bad/toilet - pris pr. person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris*

52

22-12-2018

27-12-2018

5 nætter

5998,-

FORESPØRG

1

27-12-2018

01-01-2019

5 nætter

6248,-

FORESPØRG

6

02-02-2019

09-02-2019

7 nætter

7898,-

FORESPØRG

7

09-02-2019

16-02-2019

7 nætter

7898,-

FORESPØRG

8

16-02-2019

23-02-2019

7 nætter

7898,-

FORESPØRG

10

04-03-2019

09-03-2019

5 nætter

5748,-

FORESPØRG

11

09-03-2019

16-03-2019

7 nætter

7898,-

FORESPØRG

12

16-03-2019

23-03-2019

7 nætter

7898,-

FORESPØRG
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13

23-03-2019

30-03-2019

7 nætter

7898,-

FORESPØRG

14

30-03-2019

06-04-2019

7 nætter

7898,-

FORESPØRG

15

06-04-2019

13-04-2019

7 nætter

7898,-

FORESPØRG

16

13-04-2019

20-04-2019

7 nætter

7898,-

FORESPØRG

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 23. oktober 2018.

Praktiske Informationer
Priserne inkluderer:
Hotel:
Pris pr. pers. på dobbeltværelse, inkl. Fefor-pension som beskrevet ovenfor, eksklusiv transport.
Se børnepriser nedenfor.
Bemærk venligst: Frokost på ankomstdagen samt 'Eftaskaffe' på afrejsedagen er inklusiv.
Hytter:
Pris pr. hytte, inkl. slutrengøring, eksklusiv transport.
Jul/nytår: Ønsker du at leje en hytte i mere end 5 døgn, så kontakt os for pris og ledighed.
Tillæg:
Transport:
Tillæg for busgæster fra Vinstra 250,- /person/vej.
Transfer for toggæster fra Vinstra 250,-/person/vej.
Hotel:
Enkeltværelse: 350,-/døgn/person.
Sydvendt værelse m. udsigt: 50,-/døgn/person. (er inkluderet i prisen ovenfor)
Større familieværelser: 100,-/døgn/person.
Børnepriser:
Barn 3-6 år på værelse med to fuldt betalende voksne: 320,- pr. nat.
Barn 7-15 år på værelse med to fuldt betalende voksne: 510,- pr. nat.
Hytter:
Evt. sengelinned + håndklæde: 190,- NOK. Ingen forudbestilling nødvendig.
Ekstra sæk brænde: 180,- NOK. Ingen forudbestilling nødvendig.
Ønsker du at medbringe hund(e): 60,-/døgn/hund. Oplyses ved bestilling.
Ønsker du som hyttegæst at spise på højfjeldshotellet han dette lade sig gøre til følgende priser pr.
pers. ved bestilling hjemmefra:
Dugurd (Morgenmad & frokost): 175,Eftaskaffe: 145,Middag: 440,Feforpension: 800,Side 4 af 5
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Børn til og med 15 år for 50% rabat på ovenstående pensionspriser
Rabatter:
Børn 0-2 år gratis med i opredning på værelse med to fuldt betalende voksne.
Er du alene med et barn betaler du enkeltværelsestillæg og får et barn gratis i opredning.
Transport:
Individuelt ophold på Fefor Høyfjellshotell med Feforpension eller hytter uden pens. - transport med 5* bus
eller på egen hånd.
Priser og informationer om bustransport finder du under Ruby Rejsers vinterbus-transport.
NB: Børn 0-1 år har eget sæde og skal medbringe autostol, der passer til 3 punktsele. Der er kun få sæder med
3-punktsele - bl.a. de forreste sæder.
Færge transport:
Ruby Rejser tilbyder attraktive priser på overfart med Fjord Line, på ruten Hirtshals - Langesund.
Der er 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 kl. 19.00.
Check-in skal ske senest 1 time før afgang.
Overfartspriserne er baseret på 7 dages ophold (lør.-lør. og søn.-søn.). Kahyt-priserne er pr. kahyt med op til 4
senge. Ønskes overfartspriser i forbindelse med kortere ophold kontakt da Ruby Rejser.
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