
Vinter-/ugeprogram Beitostølen 2017: 17.12.2016 - 16.4.2017.

Blant mangfoldet av tilbud du finner på Beitostølen, er også våre ukeproram, med faste aktiviteter for hele familien
hver dag fra medio deember til slutten av april. NB! deler av programmet slutter før.

SØNDAG
1000 2-t trugetur inkl. guide & leie av truger. Kr 340/200 (7-14 år).

MANDAG
0930 Start skiskole-ukekurs. begynner.11.00: Øvet 13.00: Avansert
1500 Svømming på Radisson Blu, 25 m basseng, kr 50/25 pr. voksen/barn.
17-21 Fjellkørling, kr 50/25 (<16 år).Famile (Inntil 2 v & 2 b) kr 250. Booking tlf. 61 35 10 00.

TIRSDAG
1300 Isfiske for hele familien i Beito Camp, kr 340/220 (5-12 år). inkl. guide utstyr & fiskekort.
1500 Barnesnøscooter kr 50. Påmeld. til skiskolen dagen før.
1600 Bading i +34º i basseng på Helsesportssenteret. Kr 90 pr. voksen/60 pr. barn. Familiebillett kr 230,-.

(Frem t.o.m. uke 14).

ONSDAG
1000 Kjelkeaking i kjelkebakken. Pris 1 time inkl. leie av kjelke og hjelm, kr 50 pr. person.

Heiskort kommer i tillegg.
1500 Snowrafting kr 450 pr. pers.
1900 Lavvoaften med gryterett, kr 340 voksen/200 (5-14 år).

Påmelding til Snowrafting/Lavvo-aften til skiskolen senest tirsdag.

TORSDAG
1500 Snøscooterkjøring på bane i Beito Camp, kr 625 pr. pers. inklusiv utstyr.

Aktiviteten krever førerkort kl. B. (18 år).
1730 Den gylne time i Lyskapellet. Sang, meditasjon og ettertanke v/fjellpresten. Fri entré.
2000 Romperally-konkurranse. Gratis for skiskoleelever, andre kr 100.

FREDAG
1000 Kjelkeaking i kjelkebakken. Pris én time inkl. leie av kjelke og hjelm, kr 50 pr. person.

Heiskort kommer i tillegg.
1530 Airboard min. aldersgrense 10 år/Kr 395. Påmeld. til Skiskolen senest mandag.

Start 15.30/16.30, når skiheisen stenger.

LØRDAG
1500 Barnesnøscooter (Maks 50 kg) kr 50. Påmelding til skiskolen dagen før.

NB! Aktivitetene Airboard. Barnesnøscooter, Snowrafting, Snøscooterkjøring på bane, Isfiske, Lavvoaften og
Hundekjøring, krever forhåndspåmelding.

For øvrige aktiviteter er det bare å møte opp. Aktivitetene garanteres gjennomført forutsatt påmeldte.
__________________________________________

AKTIVITETER MED HESTE ELLER HUNDE:
Kanefart - Fjellrittet:
45 minutters rundtur med fakler og dombjeller på hestene. Servering av varm toddy. Forhåndsbestilling tlf
91185503.

Ridning - Myhre Gård:
Hver dag: Ridning for alle aldre og ferdighetsnivåer. Undervisning og tur. Forhåndsbestilling på tlf 91 52 02 32.

Hundekjøring Beito Husky Tours: Turer av forskjellig lengde på forespørsel alle dager.
Forhåndsbestilling på tlf 91 70 54 97


