
Vinterferien 2017
Haukeliseter fjellstue

På fjellet. Ved veien. Alltid åpent
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Mandag:
13.00 - 15.00: Skilek i bakken foran hovedbygget
15.00 - 22.00: Åpen badstue (selvbetjening)

Tirsdag:
13.00-14.30: Baking av boller med Haukeliseters egen baker.
16.00 - 22.00: Villmarksspa åpent for alle
18.30 - 19.00: Familiequiz i Trollhulen

Foto: Ida Sandberg

Passord til Wifi:
stavanger
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Onsdag:
10.00 - 16.00: Gratis utleie av ski til barn
15.00 - 22.00: Åpen badstue (selvbetjening)

 Torsdag:
 13.00 - 15.00: Pinnebrødgrilling i lavvoen
 16.00-22.00: Villmarksspa åpent for alle

Påmelding til aktiviteter i resepsjonen dagen før.



<<LOREM IPSUM>>
Praktisk informasjon

Frokost
kl. 07.30 - 10.00
Muligheter for niste og termospåfyll. Husk å levere termosen inn i
resepsjonen dagen før!
Middag
Treretters  middag serveres tirsdag – lørdag kl18.00 - 20.00.
Gi beskjed til resepsjonen kvelden før om når dere vil spise.
Fjellmenyen er åpen hver dag til 21.00
Bakeri Nansen
Holder åpent fra kl: 10.00 - 16.00 hver dag fra17. feb –05. mars.
Utleie og utlån
Vi har utleie av ski med tilbehør, pulker og truger.
Akebrett og spader kan lånes. Kontakt resepsjonen.
 Inn- og utsjekk
Innsjekk fra kl. 16.00. Utsjekk før kl. 11.00.
 Tørkerom
 I kjelleren på Seterfløyen og i hovedbygget ved  østre inngang.
 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 korridor.
 Korridorene
Dette er rømningsveier og må være frie for hindringer!
Personlige eiendeler oppbevares på rom.
Heiskort
Boende gjester på Haukeliseter får 10 % rabatt på dagskort i
Haukelifjell Skisenter. Be om rabattkupong i resepsjonen.
Overnatting for barn
Barn under 12 år har gratis losji ved overnatting på rom  med
foresatt fra mandag til fredag i både uke 8 og 9.

www.haukeliseter.no


