JULETUR TIL SAVALEN
22.12.2019 - 26.12.2019

Turistbussen Ålesund AS
Blindheim Industriveg 4
6020 Ålesund
Norge
Telefon (+47) 70 14 33 16
Telefax (+47) 70 14 54 75
Mail geir@turistbussen.no
internett www.turistbussen.no
org.nr: 894 937 602
Prisinformasjon :

kr 4.990,inkluderer følgende :
Buss tur/retur Ålesund
Overnatting i dobbeltrom
Helpensjon

Tillegg:
enkeltrom: kr 1.000,-

Tenk så godt å slippe julestria hjemme – bli derfor med
Turistbussen Ålesund til et ferdig vasket og julepyntet «hus» på
Savalen fjellhotell & spa. Vi inviterer til populær julefeiring med
koselig og tradisjonelt juleprogram med vekt på trivsel og hygge.
Mye mat, samt muligheter for både inne og utendørs velvære. Her
står julebaksten og julematen klar til å nytes, gå hver dag til dekket
bord og nyt den hyggelige atmosfæren sammen med andre gjester.
Opplev julenissen på Savalen!
Dag 1. Søndag 22/12 - Ålesund - Savalen
Ankomst til kaffe, gløgg, kaker og saft.
Kl 19.00 - 21.00. Aftensbord i restauranten, hver dag, ikke juleaften
Kl 21.00 - 24.00. Musikk i kobbersalen på hotellet. Hver kveld.
Dag 2. Mandag 23/12 - Lille-julaften
Kl 07.30 - 10.00. Frokost. Dette gjelder hver dag.
Kl 13.00 - 14.00. Lunsj på hotellet.
Kl 17.00. Familien Eidsvåg synger jula inn på hotellet.

Påmeldingsrutiner
Ring oss på telefon 70 14 33 16
for påmelding til turer. Du kan også
sende påmelding via mail til:
brit@turistbussen.no.
Vi sender faktura
til alle påmeldte, og denne må
betales innen avreise.

Dag 3. Tirsdag 24/12 - Julaften
Kl 07.30 - 10.00. Frokost.
Kl 12.00. Julegrøt. Hvem får mandelen.... og julegrisen?
Kl 14.00. Kaffekos med julekaker.
Kl 16.00 - 17.30. Julebuffe i restauranten.
Kl 18.00. Vi går rundt juletreet på hotellet.
Kl 18.30. Besøk av julenissen på hotellet.
Kl 22.00. Servering av snitter, julegodter m.m. på hotellet.
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Dag 4. Onsdag 25/12 - 1. Juledag
Kl 07.30 - 10.00. Frokost
Kl 10.00. Avreise med buss for julegudstjeneste i Tynest kirke.
Påmelding innen kl 12.00 juleaften. Kr 50,- pr. person.
Kl 13.00 - 14.00. Lunsjbuffe.
Dag 5. Torsdag 26/12 - 2. Juledag
Kl 07.30 - 10.00. Frokost
Avreise tilbake til Ålesund etter frokost
Inneaktiviteter:
•
Spa - og velværbassenget
•
For spa behandlinger kontakt vår resepsjon. Velværebassenget er åpent kl 07.00 - 23.00. Barn under 15 år
må være ifølge med en voksen. Badebleie er påkrevd for alle barn under 4 år og badebleie kan kjøpes i
resepsjonen. Ekstra håndklær for bruk i velværebassenget får du resepsjonen. Badekåpe kan leies i
resepsjonen for kr 75.- Nissehuset er åpent hver dag kl 14.00 - 17.00
•
Barnekino på hotellet hver kveld kl 20.00
•
Lekerommet er åpent hver dag fra kl 10.00 - 22.00
•
Barnas time hver kveld i kobbersalen kl 20.00 - 20.30
•
Dans i kobbersalen for voksne hver kveld kl 21.30 - 24:00
Uteaktiviteter:
•
Skiløyper:ca 3,5 km er tromlet med spor. Løypeinfo i resepsjonen.
•
Isflate er klargjort for islek og moro til kl 11.00 hver dag fra 24.des.
•
Lys på isflate til kl 22.00
•
Barnebakken er åpen kl 10.00- 15.00, hver dag fra 24.des. Kjøp av heiskort samt leie av skiutstyr, akebrett,
truger, snøsykkel, kjelker, kunstløpskøyter og hockeyskøyter gjøres i skibua.
•
Ridning/Kanefart : Kontakt Savalen Hestesenter på tlf. 907 68 137 eller i resepsjon

