Jul og nyttår 2019
Haukeliseter fjellstue

På fjellet. Ved veien. Alltid åpent

PROGRAM JUL OG NYTTÅR
Lørdag 21. desember
16.00 Vedfyrt badstue og stamp åpen
Søndag 22. desember
16.00 Vedfyrt badstue åpen
Lillejulaften
16.00 Vedfyrt badstue og stamp åpen
*
Barnefilm vises i Trollhulen
19.00 Pynting av juletreet i peisestuen
19.30 ”Kvelden før kvelden” på NRK i Revehiet
Julaften
07.30
08.00
12.00
14.00
14.00
16.00
17.30
18.00
19.30

Julefrokost
Julebarne-TV i Revehiet
Høytlesning av julefortelling
Vedfyrt badstue åpen
Julegrøt og saft for alle i restauranten (gratis).
Mandel i grøten!
Julegudstjeneste i Vinje Kirke kl. 16.00 (for de
som ønsker. Transport må ordnes av hver enkelt)
Fakkeltog (hvis været tillater)
Julebuffet i restauranten (18:00—20:00)
Gå rundt juletreet, nissebesøk, kakebord og kos i
peisestuen

1.juledag
07.30 Julefrokost
10.00 Gratis utleie av ski og akebrett til barn (hele
dagen)
11.00 Julegudstjeneste i Røldal Stavkirke kl. 11.00 (for
de som ønsker. Transport må ordnes av hver
enkelt)
*
Skileik og pinnebrødgrilling—meld deg på i
resepsjonen dagen før!
16.00 Vedfyrt badstue og stamp åpen
*
Juleverksted i Trollhulen
Torsdag 26.desember
16.00 Vedfyrt badstue åpen

PROGRAM JUL OG NYTTÅR
Fredag 27.desember
10.00 Gratis utleie av ski og akebrett til barn (hele dagen)
16.00 Vedfyrt badstue åpen
*
Bygging av snøhule/snølykter
Lørdag 28.desember
10.00 Felles skitur for voksne til Vesle Nup — meld deg
på i resepsjonen dagen før!
16.00 Vedfyrt badstue og stamp åpen
19.30 Familiequiz i peisestuen
Søndag 29.desember
*
Skileik og pinnebrødgrilling — meld deg på i
resepsjonen dagen før!
15.00 Vedfyrt badstue åpen
*
Ansiktsmaling for barn
20.00 Kveldstur på ski for de voksne, hvis stjerneklart —
meld deg på i resepsjonen dagen før!
Mandag 30.desember
15.00 Vedfyrt badstue åpen
*
Skattejakt for barn
Nyttårsaften
*
Nyttårs-skistafett for barn i alle aldre — meld deg
på i resepsjonen dagen før!
15.00 Vedfyrt badstue og stamp åpen
17.30 Fireretters middag i restauranten, 1. bordsetning
18.30 Barnetv i Revehiet
19:30 Kongens nyttårstale i Revehiet
20:00 Barnekino i Trollhulen
20.30 Fireretters middag i restauranten, 2. bordsetning
23.59 Fyrverkeri
01.00 Nattmat: suppebuffet i restauranten (gratis)
02:00 Serveringen stenger
1. Nyttårsdag
12.00 Utsjekk
* tidspunkt anslås dagen før i resepsjon, tidspunkt tilpasses
etter værmelding.

Praktisk informasjon

<<LOREM IPSUM>>

Frokost - kl. 07.30 - 10.00

(24. og 25. des, og 1. jan: 07.30-11.00)
Niste og termos - Hver morgen vil det være mulighet for å smøre niste og
få fylt termosen før turen. Lever inn termosen kvelden før så er den klar til
frokost dagen etter. Husk å be resepsjonen legge inn niste på din booking
i forkant.
Middag - treretters middag hver dag, bortsett fra julaften og nyttårsaften.
Julaften blir det julebuffet med tradisjonell julemat og på nyttårsaften blir
det servert fireretters middag. Gi beskjed til resepsjonen senest kvelden
før om når dere vil spise, er et begrenset antall plasser på hver
bordsetning. Fjellmenyen er åpen til 21.00
Heiskort - Gjester på Haukeliseter får 10 % rabatt på dagskort i
Haukelifjell Skisenter. Be om rabattkupong i resepsjonen.
Utleie og utlån - Vi har utleie av ski med tilbehør, pulker og truger.
Akebrett kan også lånes. Kontakt resepsjonen.
Inn- og utsjekk - Innsjekk fra kl. 16.00. Utsjekk før kl. 11.00, (Utsjekk kl.
12.00 1. jan)
Tørkerom - I kjelleren på Seterfløyen og i hovedbygget ved Trollhulen.
Skibod - I bygget tvers over tunet for hovedbygget. Her kan du sette fra
deg ski, akebrett o.l. Ski og støvler skal ikke stå i korridorene.
Korridorene - Er rømningsveier, og må være frie for hindringer.
Personlige eiendeler oppbevares på rom.
Julegaver - Levér gjerne inn en julegave som nissen kan dele ut på
julaften. Husk navn på pakken!
Fyrverkeri - Det er ikke tillatt med eget fyrverkeri på grunn av våre
verneverdige bygninger. Eget fyrverkeri må leveres til resepsjonen for
felles oppskytning.
Bakeri Nansen - Gjennom hele julen har vi åpent i vårt bakeri. Her kan
det kjøpes ferske boller og brød. Det blir også ferskt brød til hver frokost.

www.haukeliseter.no

