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Gålå Fjellhytter
www.gala-fjellhytter.no

Velkommen til vores Nyhedsbrev
Som ny service til vores gæster
udsendes i fremtiden nyhedsbreve med oplysninger om
oplevelser Gålå Fjellhytter vil
tilbyde vores gæster i årets løb.

Ved siden af vores primære opgave, at udleje luksushytter til
konkurrencedygtige priser, tilbydes særlige arrangementer, ture
og rejseoplevelser i Gudbrandsdalen.

Det vil vi orienterer om her i
Nyhedsbrevet, samt fortælle om
lokale begivenheder, der kan
have vores gæsters interesse.
Tak for 2013. Vi ønsker alle et
godt 2014.
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Arrangementer i 2014:
15.03. – 21.03.: Piger på langrend. Logi og kost inklusiv. Eksl. Transport. Pris: Kr. 2.600 pr. deltager
14.05. – 19.05.: 17. maj 2014 i Norge. Pris: 2.700 m. rejse fra København. Logi og kost inklusiv.
02.07. – 09.07.: Kulturhistorisk rejse til og omkring i Gudbrandsdalen. Kr. 3.990. Logi og kost inklusiv.
01.08. – 10.08.: Peer Gynt Stemnet/festival. Bed and Breakfast. Kr. 900 for 2 personer pr. døgn.
19.09. – 24.09.: Vandreture i de norske fjelde. Logi og kost inklusiv. Eksl. Transport. Kr. 3.200.

Piger på Langrend
Drømmer du om at komme på
skifrie med veninderne uden at
skulle sørge for mad eller andre
praktiske gøremål? En luksusuge alene med skiløb, velvære i
sauna og spabad, hyggesnak og
gode middage? Gålå Fjellhytter
tilbyder denne nye rejse-form til
rimelige priser for dig, der i
vinterens mørke trænger til
afkobling fra dagligdagens stress
og jag. Der stilles ikke specielle
krav til færdigheder. Alle kan
være med.
Der er kun én mand i hytterne:
Det er kokken – som står for de
gode middage. Han har sin egen
hytte! Prisen er ekslusiv transport, men vi er behjælpelig med
kørevejledning. Bed om nærmere oplysninger. Program fremsendes med e-mail.

17. maj i Norge
17. maj 2014 er en særlig historisk dag for Norge. Det er da 200
år siden Norge løsrev sig fra
Danmarks
overherredømme
gennem 400 år. Nordmændene
fejre deres nationaldag med
stor entusiasme og folklore
hvert år, men på 200 års dagen
er alle sejl sat til.
Alle der har oplevet en 17. maj i
Norge ønsker sig tilbage og
andre som har hørt om dagen
under vi denne store oplevelse.
Det vil vi gerne give mulighed
for så langt vi kan række med
Gålå Fjellhytter. Vi tilbyder
derfor en 4 dages tur – for
danskere: Inkl. transport fra
Kbhvn, færge, logi og fuld kost.
Program fremsende med e-mail.

Kulturhistorisk rejse
til Gudbrandsalen
I 2012 gennemførte vi med succes en kulturhistorisk rejse til
Gudbrandsdalen med udgangspunkt i Gålå Fjellhytter.

Rejsen foregår på højskolemaner, hvor vi hjælper hinanden
med de praktiske gøremål. Vi
har egen bus og egen kok, som
står for den daglige madlavning.
Vi tilsender gerne program.
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