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Vi søker nytt vertskap til trivelig og innholdsrikt høyfjellshotell
med historie i veggene, oppgradert bygg, unik atmosfære
og stort potensial for videreutvikling og verdiskaping

-

Det var en gang...
900 meter over havet
Øverst i Fjell-Norge
Innerst i Fjord-Norge
Fire fantastiske årstider
140 års historie
Modernisert høyfjellshotell
Historisk sjel og atmosfære
Alpinanlegg
Fjellkro
Hytteområde
Langrennsløyper
Lokalmat
Spennende utviklingsplaner
... og masse muligheter!

Er dere Askeladden og prinsessa i fjelleventyret?

VÅRT LIVSVERK- DITT LYKKETREFF?

På Grotli vet vi hva engasjement kan utrette. Derfor ønsker vi å gi det nye vertskapet maksimal
motivasjon til å drive og videreutvikle høyfjellshotellet. For dette formålet har vi utviklet en driftsavtale vi
har kalt "fjellfranchise" - som skal sikre det nye vertskapet stor frihet og mulighet for verdiskaping og
fortjeneste, uten at dere trenger gå inn med store lån eller egenkapital ved oppstart.

Fjelldestinasjonen på toppen av Fjord-Norge

MIDT I SMØRØYET
Midt i Fjord-Norge og Fjell-Norge,
tett på noen av Norges største
nataurattraksjoner i en natur
og et klima som forener
det beste fra både
Vestlandet og
Østlandet.

JOBB
FOR TO
Drømmer du om å drive en turisthytte? Ei fjellstue? Et høyfjellshotell? Grotli er alt dette og
mye mer. Et historisk og modernisert overnattings- og serveringssted med svært spennende
beliggenhet. Akkurat der østland og vestland, verdensarvfjord og høyfjell, går opp i
en bokstavelig talt høyere enhet 900 meter over havet. Nå søker vi nytt vertskap til Grotli
Høyfjellshotell- og tilbyr ei spennende driftsavtale i form av en "fjellfranchise" som gjør at
det nye vertskapet får betalt ut fra innsats og resultater.

Grotli er en familieid reiselivsbedrift som er i ferd med å utvikle seg til en helårlig
reiselivsdestinasjon med tallrike fjelloppleveler, alpinsenter, langrennsløyper, hytteutbygging
og mange spennende planer på trappene. Nå har aktiviteten blitt så omfattende at vi søker et
eget vertskapspar til å drive og videreutvikle selve indrefileten: Grotli høyfjellshotell.

Kjenner dere fjelleventyret i Fjord-Norge kalle? Grotli har mye mer å by på...

Mer om Grotli snart
Men først: Hvem bør dere være?
...eller mer presist:
Hvordan dere to bør utfylle hverandre.

HODE
for personal og
vertskapsrolle

GROTLI

Dream Team

Grotli høyfjellshotell kan driftes på
mange ulike måter, men én ting er vi
sikre på: Ingen makter å gjøre det alene.
Av hensyn til både Grotli og dere som skal drive
høyfjellshotellet søker vi derfor etter et vertskap på to
personer. All vår erfaring (og den er livslang) tilsier at det

HJERTE
for mat
og drikke

NESE
for markedsføring,
interiør og
god atmosfære

er en kjempefordel om den ene verten har kompetanse og
erfaring som fra kjøkkendrift. Måltidene er en sentral del av
opplevelsen på Grotli, og med kjøkkenkompetanse i
vertskapet er driften robust.

Atmosfæren på Grotli er unik - og verdifull om den
videreføres og videreutvikles av den andre parten i
vertskapet i rollen som hotellvert, stemningsskaper,
interiørdesigner, markedsfører, personalsjef og servicemedarbeider par excellence. I sum Grotli Dream Team.

PS: Mye av det praktiske knyttet til bygninger og
vedlikehold utføres av eiendomsselskapet.

Grotli er livet vårt. Her oppe på Fjord-Norges tak er vi sjette

...og så må
vi si litt
om omsorg

generasjon fra familien som driver på Grotli. Nå skal ny
fjellhistorie skrives.

Skal vi oppsummere essensen og kvalitetene til Grotli i ett ord
så gir det seg selv: Omsorg. For gjestene. For råvarene. For
historien. For de helt spesielle øyeblikkene. Omsorg for å
skape den unike atmosfæren som er Grotli Høyfjellsthotell - en
følelse svært mange av våre gjester beskriver at de kjenner i
øyeblikket de går inn døra.

De historiske elementene i hotellet gir Grotli en ekstra
dimensjon og ekthet. Likevel er Grotli sin X-faktor utvilsomt
atmosfæren, som særlig Berit har skapt med hender og hjerte.
Vi håper dere ser verdien av å føre denne omsorgen videre
- i visshet om at den er svært verdifull også for dere.

Enkelte ganger kan omsorg utgjøre hele forskjellen.
Kan vi være til hjelp for dere som skal føre Grotli videre som
nytt vertskap, så bidrar vi gjerne. Men kun hvis dere vil. Grotli
Høyfjellshotell er jo ikke lenger vår baby, drøm og arbeidsplass
- det er deres.

Berit og Are Bergheim, nåværende vertskap

Historiske
Grotli
Arven etter tippoldefar
Allerede i 1869 ble Statens Fjellstue grunnlagt på
Grotli. Fra 1880 etablerte første generasjon fastboende
seg på fjellet som fjellstuefolk og servicefunksjon for
reisende over fjellet mellom østland og vestland.

Etter at veiene over fjellet ble bygd, ble Grotli et
kommunikasjonsknutepunkt mellom øst og vest, som
forbandt Gudbrandsdalen, Stryn og Geiranger.
På Grotli ble det etablert posthus, telefonsentral og
skysstasjon.

Helårsvegen åpnet ikke offisielt før i 1978. Før den tid
måtte fjellfolket gå på ski to mil ned til Pollfoss for å
komme til brøytet vei. Skoleungene bodde hos
slektninger i bygda hele vinteren, mens ”sjølvfolket” var
igjen på fjellet for å ta seg av dyr og bygninger.

Grotli
før og nå
140 års levende fjellhistorie
Dagens hotell sto ferdig i 1905. Den eldste, originale
tømmerdelen av hotellet kan fortsatt oppleves med
tre svært stemningsfulle og historisk autentiske
peisestuer, samt bar og spisesaler.

Grotli Høyfjellshotell har i dag 50 rom, med 100
senger, fjellkro og bar - og en helt spesiell
atmosfære skapt av lang historie og moderne
komfort. Alpinanlegg og trivelige hyttefelt i
nabolaget.

I dag er 5. og 6. generasjon av Grotli-folket fortsatt i
sving, men destinasjonen er nå blitt så innholdsrik at
vi søker etter vertskap til å drifte selve
høyfjellshotellet.

Er det dere?

Grotli
høyfjellshotell
Driften i dag
Eid og drevet av femte og sjette
generasjon Grotli-folk
Overnatting, matservering og kafeteria
11 millioner NOK i netto årsomsetning
Beliggende ved helårsåpen riksvei og to
nasjonale turistveier
Kort vei til fjellmetropolen Lom og FjordNorge med verdensarven Geiranger, Loen,
Jostedalsbreen, Briksdalsbreen, Stryn og
Trollstigen i nabolaget
Alpinanlegg og oppkjørte langrennsløyper
Modernisert eiendomsmasse
Fire fantastiske sesonger - alle med
utviklingspotensial
Spennende utviklingsplaner (se neste side)

Destinasjon
Grotli
Utviklingsplaner og ideer*
Fjellvære-avdeling med badestamp, badstuer,

Videre utbygging av privat hytteområde som vil

treningssenter og aktivitetsrom.

øke kundegrunnlaget for matservering og

Fibertilknytning som åpner for utvikle tilbud

aktiviteter ytterligere

mot bedriftsmarkedet

Helårstunnell til Stryn/Ålesund, Geiranger og

Private leiligheter med potensial for

Romsdalen

å øke hotellets romkapasitet.

Tredje skiheis i alpinsenteret

Besøkssenter for nasjonalparker, nasjonale

Tre "skuldersesonger" med stort

turistveger, verdensarv, mm

utviklingspotensial (se neste ark)

* Planene realiseres gjennom eiendomsselskapet,
og er altså ingen belastning for høyfjellshotellet
- men en potensiell bonus i form av flere
attraksjoner på Grotli

Skisse driftsmodell

"FJELLFRANCHISE"
Vi har landet på at friheten for det nye vertskapet på Grotli Høyfjellshotell blir
størst, og fortjenesten for innsatsen best med en "fjellfranchise".
I driftsmodellen starter det nye vertskapet eget driftsselskap - og inngår så en driftsavtale med
Grotli Eigedomsselskap (se neste side).

Inntekter fra servering av mat og drikke, samt aktiviteter organisert av hotellet, går uavkortet til
driftsselskapet. Andel av losjiinntekter betales til eierselskap som leie. Vi snakker altså om en
form for "fjellfranchise".

Driftsselskapet betaler en andel av overnattingsinntektene i leie til huseier.

Modellen gjør at nytt vertskap ikke trenger å gå inn med egenkapital ved oppstart. Samtidig
sitter de igjen med en stor del av fortjenesten ved godt drift og videreutvikling.

For oss er det viktigste at Grotli fungerer for dere - og gjestene.

Skisse

Grotli
Utvikling AS

Rollefordeling

UTBYGGINGSSELSKAP

AS eid av nytt vertskap
Utvikler hyttetomter

AS kontrollert av familien Bergheim

og eier eiendomsselskapet

Grotli
Grotli

Eigedomsselskap AS

Driftsselskap AS

HØYFJELLSHOTELLET

BYGG, EIENDOM
OG UTVIKLING
Eier og ivaretar
bygningsmasse, drifter
alpinanlegg, kjører

Heleid av nytt vertskap.
Inngår leie-/driftsavtale
med Grotli Eigedomsselskap - som står for
mye infrastruktur og
aktivitet på Grotli.

skiløyper, bygger
hytter og leiligheter,
utvikler nye tilbud, osv

Er du glad i fjell, fjord og friluftsliv?
Grotli har fire fantastiske årstider,
og natur fra øverste fjellhylle til vakreste fjordarm

Høysesong

SOMMER

Juni, juli, august

Sommermånedene er høytid på Grotli, med
enorm trafikk fra fjorder og fjell. Fjellkroa har
masse besøk fra grupper og individuelt reisende,
og hotellet er jevnt over fullbooket. Både når det
gjelder servering og aktivitetstilbud har Grotli
likevel et stort uforløst potensial.

Skuldersesong

Er høsten den fineste tiden i
høyfjellet? Vi klarer ikke å
bestemme oss, men ser enorme
utviklingsmuligheter for Grotli i
denne vakre og aktive årstida.
Riksveien går rett forbi døra, og
to nasjonalparker og nasjonale
turistveger er våre nærmeste
naboer - i tillegg til
verdensarvfjorden Geiranger.

HØST

September, oktober og november

Skuldersesong

Vi er skråsikre på én ting: Grotli
kommer til å være den siste flekken
i Fjell-Norge som sliter med for lite
snø. I helgene er alpinsenteret
populært, på hverdagene fortjener
både storslåtte fjell og oppkjørte
langrennsløyper mange flere besøk.
Viser dere vinterveien?

VINTER

Januar, februar og mars

Skuldersesong

Episke vårskiturer på dagtid og strandhugg i
grønne vestlandsfjorder på ettermiddagen. I
løpet av tre kvarter kan du oppleve tre årstider
- og i tillegg både høyfjell og fjorder. Finner du
noe annet sted som kan matche dette?

Vår

April og mai

NABOLAG I NORGESTOPPEN

ATTRAKSJONER I
VERDENSKLASSE
Fjord-Norge // Verdenssarven // Høyfjell // Nasjonalparker
Geiranger // Dalsnibba // Strynefjellet // Lom // Fjellvandring
Sommerskisenter // Nasjonale turistveger //Lokalmat
Galdhøpiggen // Jotunheimen // Breheimen // Reinheimen
Via Ferrata Loen // Randonnée // Jakt & fiske Trollstigen
Jostedalsbreen // Briksdalsbreen // Loen Skylift
Skålatårnet // Billingen

Naturlegvis

Bosted, bolig og dagligliv
Driften på høyfjellshotellet forutsetter at vertskapet bor fast på
Grotli. Ny bolig planlegges ferdigstilt i 2019.
Høyfjellshotellet har per i dag 7-8 måneders drift og potenisal for
helårsdrift. Vertskapet har i det daglige støtte og
sparring fra ansatte i eiendomsselskapet.

Skolegang, organiserte fritidsaktiviteter, kulturtilbud og
kommunale tjenester er lokalisert i kommunesenteret Bismo.
Kraftinntekter gjør at Skjåk har svært godt utbygd skolestruktur,
idrettsanlegg og andre fritidstilbud.

I det daglige er veien også kort til fjordbyen Stryn,
med et større service-, handels- og kulturtilbud.

Er dere midt i blinken?
Ta gjerne en prat med oss.
Vi kjenner Grotli, drifta og dagliglivet 900 moh ut og inn.

Ærlige er vi også, og ser ingen
verdi i et nytt vertskap med mindre
vi er sikre på at dere kommer til å
trives, fungere og utvikle Grotli
videre inn i ei veldig spennende
fase - og samtidig sitte igjen med
bra belønning for innsatsen.
Gleder oss til praten - eller
kanskje skituren?

Fjell- og fjordhilsen
familien Bergheim på Grotli

Usikre, nysgjerrige
eller skråsikre?

Søknadsfrist:
7.januar 2019

Kontakt:
are@grotli.no // 92895060

