Vinterpakke på Hindsæter
”Opplev Jotunheimen - elg, is, snø og stillhet”
		 Programmet er ment som en rolig og variert introduksjon til ville Jotunheimen, men fungerer også bra
		 for de som vil oppdage noe nytt i det som er kjent!

Lørdag  Ankomst før middag
Søndag  Skileie langrenn og en liten introduksjon/ oppfriskingen av teknikker
Mandag
Tirsdag

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

 Tur på egenhånd i våre merkede løyper
 Etter middagen setter vi oss ved peisen og prater litt om programmet de følgende dagene
 Guided trugetur gjennom naturreservatene over snaufjell og inn i den gamle furuskogen.
 Fortelling om naturen og kulturen og bål underveis. Samt å se etter elg i dalene fra et
 høydedrag og med kikkerter
 Skitur eller trugetur på egenhånd i våre godt merkede løyper. Vi har kart og anbefaler en tur
 etter snø- og værforholdene. Opplev stillheten i Sjodalen på egenhånd!
 Om kvelden inviterer vi deg med på en måneskinnstur eller stjernetittetur.
 Er vi heldige ser vi nordlyset også!
 Inn i isen: Guided isjuvingstur. Spektakulær dagstur langs frosne Sjoaelven, bak frosne fosser
 m/ mulighet for å klyve i ishuler. Turen gir en utrolig fargerik opplevelse av isen
 Trugeleie: mulighet å bestige en topp med truger eller prøve en av de merkede trugeløypene
 Om kvelden inviterer vi til en morsom akekonkurranse framfor hotellet
 med fakler og en varm drikk!
 Du går på ski til Lemonsjøen (20 km) og vi henter deg der om ettermiddagen med vår bus
 Avreise etter frokost

IVK Design

Inkludert: Opphold i dobbeltrom, frokost, niste/termos, fireretters kveldsmeny, skileie, innføring i
skiteknikk, trugeleie, guided trugetur med bål, guided isjuving dagstur, bruk av velværeavdeling på
hotellet i 7 dager, guided kveldstur, akekonkurranse, transport fra Lemonsjøen
Tillegg for: Drikke, kaker om ettermiddagen, transfer fra tog til hotell, mulighet for
å booke hundekjøring ved Sjodalen Hyttetun
NOK 8.540,- per person mellom 1.2. - 14.3.2020
KUN for opphold Lørdag - Lørdag
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