BRIDGE- OG HØSTTUR TL SAVALEN FJELLHOTELL & SPA
18. – 23. oktober 2020

Savalen – 55 år med tradisjon, trivsel og særpreg
Når vi ikke kan reise til Sydens sol og vakre strender,
hva er da bedre enn fjellets ro og tretten kort på våre hender?
Jeg inviterer deg med dette til høstens hyggeligste bridgeuke.
Bli med til Savalen da vel 😊
Gjennom 45 år har familien Hektoen utviklet den gamle Savalen Turisthytte til et moderne
og attraktivt fjelhotell i naturskjønne og idylliske omgivelser på Savalen i Nord-Østerdal.
700 meter over havet, 330 km fra Oslo.
Her tilbys alt du forventer av et moderne fjellhotell, og litt til. Blant annet et spektakulært
velværebasseng og spa, bar, dansesal og mye mer. Hotellet har store og flotte
oppholdsrom og det er god plass i forhold til antall gjesteværelser.

Det er også utallige fine turmuligheter rett utenfor døren.
Både lange og korte tur – merkede turstier.

Vi setter opp egen buss fra Sandvika/Oslo S søndag 18.oktober kl. 12.
En liten «pick-up» stopp på Jessheim, i tilfelle noen vil parkere der og bli med bussen videre.
Parkering i Granvegen 18 (hos Finn 😊) Om bord i bussen skal vi ha litt moro & gøy 😊
Vi stopper underveis for en enkel lunsj.

Program
Søndag

1200:
1230:
1300:
1900:

Bussavgang fra Sandvika
Bussavgang fra Oslo Sentralstasjon
Bussavgang fra Granvegen 18 Jessheim. Mulighet for parkering.
Middag på Savalen Fjellhotell

Programmet vil stort sett være likt hver dag. Vi spiller endagsturneringer.
1030:
1300:
1530:
1900:

Frokost
Bridge
Lunsj
Bridge
Middag

Bridgekontingenten for alle turneringer er 800,- kroner. Dette blir fakturert sammen med
selve turen. Ved påmelding er det derfor fint om du oppgir hvorvidt din ledsager skal spille
eller ikke 😊

Priser:
Kr. 5. 990,- pr. person i dobbeltrom
Tillegg for enkeltrom kr. 900,-

Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

Buss Sandvika/Oslo – Savalen tur/retur
Lett lunsj underveis 18.oktober
5 netter på Savalen Fjellhotell & Spa
Helpensjon – ankomst til middag 18.oktober, avreise etter lunsj fredag 23.oktober
Fri inngang til velværebassenget i Spasenteret
Reiseleder/turneringsleder
Konferanserom for bridgespilling

Det er dans og åpen bar med alle rettigheter hver kveld.

Covid 19
På velkomstmøtet vil hotelledelsen informere om retningslinjer i forbindelse med
smittevernreglene.

Med vennlig hilsen Finn

Meld deg på til meg:

finn.brandsnes@gmail.com
Mobil: 977 40 490

