Høsten på Fagerhøy Fjellstue
Høsten 2015
Høst på fjellet betyr flotte farger og
mange muligheter for både fine
vandreture og socialt samvær. Ture til
Langedrag eller Bjørneparken eller
bare avslapning fra en travel hverdag.
Vertskapet og resten av staben vil
gjøre sitt ytterste for at dere skal få et
trivelig opphold i de hjemmekoselige
omgivelsene dere finner hos oss.
Dorte Rasmussen

Fagerhøy byr på mange
muligheter:
• Nærmeste overnatting til
Langedrag Naturpark
• Vassfaret Bjørnepark i Flå 45 min.
unna
• Barnevennlig med klappedyr på
tunet
• Flott turterreng rett utenfor
døren.
• God hjemmelaget mat, eget røkeri
for kjøtt og fisk
• Fine fiskemuligheter
• Kano - gratis for overnattende
gjester
• Pakkepris med Langedrag og
Bjørneparken
• Tropicana Badeland 25 km unna

YOGA HELG
for hele familien
2-4 oktober 2015
I løpet av helgen vil vi introdusere
både barn og voksne til yoga. Og det
er ikke et bedre sted å lære yoga enn
i den norske fjellheim - hvor det både
er ro og vidder.
KOM OG PRØV – helg for hele
familien - nybegynner og lett øvede.
Priser for overnatning, mat og
yogainstruksjon iflg. program
Kr. 4.495,- pr. voksen
Kr. 2.495,- pr. barn (6-12 år)
Kr. 1.990,- pr. voksen som ikke følger
programmet
For mer info trykk her........

FAGERHØYDEPUNKTET
God mat uten slips 9-11 oktober 2015
Denne weekenden er det mat, natur
og avslapping som står på
programmet.
Lunsj på Sirestølen - en helt unik
opplevelse.(mott tillegg)
Lørdag aften blir det servert en
spennende 7 retters middag.
Kr. 1.995,- pr. person i dobbelt rom
For mer info trykk her....

VILTWEEKEND
Årets store begivenhet
16-18 oktober 2015
Lørdag aften har vi stor viltbuffe med
alt hva hjertet begjærer av viltkjøtt
med forskjellige typer av tilbehør. Alt
er naturligvis hjemmelaget røkt,
gravet eller syltet.
Pris pr. person Kr. 1.990,- i dobbelt
rom
For mer info tryk her

Kurs og konferanse
Midt i fjellheimen og alikevel tett på
både Oslo og Drammen. Vi legger opp
program, mat og aktiviteter, så det
passer for dere.
Fra kr. 895,- pr. person pr. døgn med
1/1 pensjon
For mer info tryk her

