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.
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:
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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
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,
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eller besøge købmanden på www.galahandel.no.

Bestil
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