
Jul og nyttår 2020
Haukeliseter fjellstue

På fjellet. Ved veien. Alltid åpent



PROGRAM JUL OG NYTTÅR
Onsdag 23. desember - Lille julaften

16.00  Julefilm for de minste
18.00  Felles pynting av juletre i peisestuen
19.30  "Kvelden før kvelden" på NRK på storskjerm

Torsdag 24. desember - Juleaften

07.30  Julefrokost
08.00 Jule-barneTV for de minste
14.00 Julegrøt med mandel (gratis for alle gjester!)
16.00 Julegudstjeneste i Vinje kirke (transport må ordnes

av den enkelte)
16.00 Fakkeltog (hvis været tillater  det)
18.00 Julebuffet
19.30 Gå rundt juletreet, besøk av julenissen*, kakebord

 og kos i peisestuen

* Lever gjerne inn en julegave i forkant  som nissen kan dele
ut på julaften. Husk navn på pakken.

Fredag 25. desember - 1. juledag

11.00  Julegudstjeneste i Røldal Stavkirke�(transport må
ordnes av den enkelte)

12.00 Utelek med ake-konkurranse, bygging av snøhule,
grilling av pinnebrød, med mer. Påmelding i
resepsjonen senest dagen i forveien.

18.00 Familiequiz

Lørdag 26. desember - 2. juledag

11.00 Fellestur til Vesle Nup med turleder. Påmelding til
resepsjonen senest dagen i forveien.

12.00 Utelek med ake-konkurranse, bygging av snøhule,
grilling av pinnebrød, med mer. Påmelding i
resepsjonen senest dagen i forveien.



PROGRAM JUL OG NYTTÅR
Romjulen:

Utstyrsleie
Vi tilbyr et stort utvalg av utstyrsleie som ski, truger, pulk,
bekledning med mer. Se vårt utvalg her. Barn under 12 år
låner skiutstyr gratis i hele romjulen.

Skisenter og heiskort
Haukelifjell skisenter ligger kun 11 kilometer øst for
fjellstuen, og er et svært snøsikkert skianlegg. Her finner du
totalt 6 heiser og 16 nedfarter. Overnattende gjester på
Haukeliseter får 10 prosent rabatt på dagskort. Be om
rabattkode i resepsjonen.

Torsdag 31. desember - nyttårsaften

11.00 Nyttårsrebus for de miste
17.30 Nyttårsmiddag, første bordsetting
19.30 Kongens nyttårstale på storskjerm
20.00 Barnekino
20.30 Nyttårsmiddag, andre bordsetting
23.59 Fyrverkeri*
01.00 Nattmat, suppebuffet i restauranten  (gratis for alle

gjester!)

* Fyrverkeri
På grunn av våre verneverdige bygninger er det ikke tillatt å
skyte opp fyrverkeri på egenhånd. Eget fyrverkeri må leveres
til resepsjonen for felles oppskyting.



<<LOREM IPSUM>>
PRAKTISK INFORMASJON

Frokostbuffet
Vi serverer julefrokost hver dag fra klokken 07.30 - 10.00. Julaften, 1.
juledag og 1. nyttårsdag holder vi buffeten åpen til klokken 11.00.

Niste og termos
Det er mulig å smøre niste hver dag i hele romjulen. Ønsker du å ha med
termos på tur er det fint om denne leveres i restauranten dagen i forveien
så står den klar med kaffe eller varmt vann�neste morgen. Niste og
termospåfyll bestilles i resepsjonen ved innsjekk.

Middag
Julaften serverer vi julebuffet med tradisjonell julemat. Nyttårsaften
serverer vi fireretters middag i to bordsettinger (17.30 og 20.30).
Øvrige dager tilbyr vi treretters middag, eller mulighet for å bestille mat
fra�fjellmenyen.
Julemiddag, nyttårsmiddag og treretters middag�må forhåndsbestilles.
Husk å oppgi ønsket bordsetting ved booking.

Bakeri Nansen
Gjennom hele høytiden vil Bakeri Nansen bake ferske boller og brød for
utsalg. Det blir selvsagt også servert nybakt brød til frokost.

Innsjekk og utsjekk
Innsjekk etter klokken 16.00 hver dag. Utsjekk skjer før klokken 11.00
(klokken 12.00 1. nyttårsdag).

Booking
For booking, send e-post til�info@haukeliseter.no.

www.haukeliseter.no


