VELKOMMEN TIL Høst/
Vinter 2018 PÅ FAGERHØY
FJELLSTU. VI ER
NÆRMESTE
OVERNATTINGSTED TIL
LANGEDRAG NATURPARK
SOM LIGGER 25 KM
UNNA
Øyvind Theodorsen ønsker dere
velkommen til et godt og trivelig
opphold i naturskjønne
omgivelser. Øyvind er utdannede
kokk. Han har lang erfaring fra å
lage god fjellmat for fjellfolk.

Med beliggenhet midt i
fjellheimen i hjertet av Hallingdal,
kun 170 km fra Oslo, er vi det
perfekte valget. Her er det flotte
forhold, både sommer og vinter.
Vertskapet og resten av teamet vil
gjøre sitt
ytterste for at dere skal få et
trivelig opphold i
de hjemmekoselige omgivelsene
dere finner hos oss.

Sommeren/Høsten her byr
på mange muligheter.
Vi kan by på et flott turlandskap, både
for store og små. Vi kjenner området
og hjelper deg gjerne med å finne
turen som passer for deg.
For noen av våre turforslag, trykk
her.........
Fra fjellstuen er det kort avstad til
Langedrag Naturpark, men vi kan
også friste med vår egen badestamp,
der du kan slappe av og nyte den
fabelaktige utsikten.
Det er gode fiskemuligheter i
nærheten, og vi har både kano- og
sykkelutleie.
Vi tar gjerne imot besøkende i bobil.
Det koster 150,- per døgn, inkludert
lån av dusj og badstue i kjelleren.

Maten er viktig
Etter en lang dag ute i den friske
luften, er det viktig med et godt
måltid. På Fagerhøy har vi en dyktig
kjøkkensjef som tilbereder all maten
fra grunnen av, og med kortreiste
råvarer. Han er ekspert på
kombinasjon av øl og mat, og kan
tilby Fjellplanken; en kulinarisk
opplevelse vi anbefaler på det
sterkeste.
Fjellplanken består av 5 retter,
kombinert med 5 forskjellige øltyper,
og er noe du ikke bør gå glipp av.
Vi er stolte av maten vår, og vår nye
kjøkkensjef Øyvind, og resten av oss,
ønsker at dere som gjester får en
god matopplevelse.

LANGEDRAG NATURPARK
har åpent hele året. Opplev bla. ulv,
gaupe og elg i naturlige omgivelser.
For mer info, trykk her....

Kurs og konferanse
I rolige og naturskjønne omgivelser
vekk fra byens støy og stress, kan vi
skreddersy kurs for deg og ditt firma,
kombinert med en god matopplevelse.

Fra Kr. 990,- pr. person
For mer info trykk her.....

Brylluper og familie fest
Vi arrangerer bryllup i fantastiske
omgivelser. Det blir ikke mer
romantisk enn et vår/sommer bryllup
i fjellkirken.
For mer info trykk her....

Familiefest og firma kick
off,
med god mat, socialt samvær. Fin
kjøre avstand fra Oslo og Drammen.
God beliggendhet mellomøst og vest
Norge.
For mer info trykk her.....
Ring oss for booking, menyer eller
andre spørsmål på +47 973 02
482

