
MANDAG
Introduksjon langrenn
Når: 11.00-11.30
Dette er en kort introduksjon til langrenn, spesielt for deg som leier 
utstyr fra oss eller er helt nybegynner. Vi forteller litt om utstyr, forkla-
rer løypesystemet og hvordan kart og skilting henger sammen. Har du 
spørsmål om ukens aktiviteter eller ønsker å bestille instruksjon eller 
guiding er det også anledning til å se på dette.
Oppmøte: Skistallen
Påmelding: Ingen påmelding kreves

TIRSDAG
Forhåndsbestilte instruksjonstimer (langrenn) gjennomføres fra 
11.30-14.00. Sjekk med resepsjonen for når du er oppsatt.

Hodelykttur på truger - opplev fjellet på en helt spesiell måte
Når: 21.00-22.30
Pris per person: 295,-
Vi går en kort tur på truger for å oppleve vinterkvelden. Her kommer 
vi vekk fra elektrisk lys og stopper på egnet sted for å slå av hodelyk-
tene og nyte vintermørket. På klare dager kan vi nyte stjernehimmelen 
og er vi riktig heldige kanskje også nordlyset. Vi serverer noe varmt å 
drikke på turen. 
Oppmøte: Utenfor resepsjonen
Påmelding: I resepsjonen, seinest 19.00 dagen før aktiviteten. 

ONSDAG
Guidet tur til Myfallet - en foss med 3 fall
Når: 11.00-15.00
Pris per person: 495,- inkludert utstyr og enkel pauseservering
Informasjon: Vi går en tur i rolig tempo til Myfallet, en foss med 3 fall, 
et spektakulært skue om vinteren. Store deler av turen går i bjørke-
skog som gir beskyttelse også på litt mer vindfulle dager. Det er ikke 
noe krav om tidligere erfaring med truger for å delta på turen. Trans-
port tur/retur fra hotellet er inkludert i prisen. Ta med egen nistepakke 
og vann.
Oppmøte: Utenfor resepsjonen
Påmelding: I resepsjonen seinest 19.00 dagen før aktiviteten.

TORSDAG
Forhåndsbestilte instruksjonstimer (langrenn) gjennomføres 11.30-
14.00. Sjekk med resepsjonen for når du er oppsatt.

Hundekjøring - spennende og fin opplevelse i vinterlandskapet
Når: 13.00. Hvis fullbooket blir det også en tur 14.00
Pris per person: 390,-
Informasjon: Turen varer i ca. 30 minutter + instruksjon. Det kjøres en 
ca. 6 km lang rundtur i fjellandskapet på egen hundekjørings-
løype. 2 og 2 på hvert spann. En person kjører og den andre sitter på, 
med mulighet for å bytte halvveis. Vi har ikke utstyr til leie for denne 
aktiviteten. Varme votter, lue, gode vintersko og varme vinterklær er 
å anbefale. Skibriller kan være godt å bruke. Det er ikke krav om noen 
erfaring med hundekjøring fra tidligere for å delta.
Oppmøte: Utenfor resepsjonen
Påmelding: I resepsjonen, seinest 19.00 dagen før
Lengre turer og gruppeturer kan bestilles ved forespørsel. 
Med forbehold om kapasitet.

DETTE ER AKTIVITETER VI TILBYR HELE VINTERSESONGEN, SÅ LENGE SNØFORHOLDENE TILLATER. ANDRE AKTIVITETER PÅ 
FORESPØRSEL. TA KONTAKT MED RESEPSJONEN FOR MER INFORMASJON. VI SER FREM TIL EN HYGGELIG VINTERSESONG!

AKTIVITETSPROGRAM VINTER 2020

UTLEIE I SKISTALLEN
Når: Mandag-lørdag 09.00-11.00
Informasjon: Vi leier ut skisko, staver, ski, truger, fatbikes, pilkeutstyr 
og akebrett. For alpint utleie henvises til skisenteret.
Smøring av ski på forespørsel. Pris grunnleggende smøring: 150,- per 
par. Ski kan leveres kvelden før eller innen 09.00 på morgenen. 

SPIDSBERGSETER SKISENTER
Når: Lørdager 11-00-16.00 fra januar så snart snøforholdene tilsier 
det. Hele vinterferien uke 8 samt hele påsken. Med værforbehold. Bak-
ken er også åpen for grupper (minimum 25 personer) ved forespørsel. 
Pris: Dagskort voksen 280,-, dagskort barn 230,-. For mer prisinfo 
vennligst kontakt resepsjonen. 
Informasjon: Det settes opp løype i bakken hver lørdag som du kan 
kjøre på egen hånd. Skisenteret har utleie av ski og brett. 

VED FORESPØRSEL
Kanefart med Venabustallen, Fjellkørling, Fatbike, Pilking og andre 
guida turer som ikke er en del av vårt ukentlige aktivitetsprogram.

Instruksjon på langrenn, alpint og brett kan bestilles ved forespørsel, 
med forbehold om kapasitet.
60 min privattime: 495,- Ekstra person: 200,- per person

Med forbehold om endringer og trykkfeil. 
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MONDAY
Introduction to XC-skiing
When: 11.00-11.30
This is a short introduction to XC-skiing, especially for you who rent 
equipment from us or if you are a beginner. We tell you about the 
equipment, explain the trailsystem and how maps and signposts are 
connected. If you have any questions about other activities or wish to 
make a reservation for a guided tour/instruction, this is a good time to 
have a look at that together with one of our guides.
Meeting point: Skistable
Sign up: No sign up is needed for this activity

TUESDAY
Pre booked instruction (XC) is offered 11.30-14.00. Please contact the 
reception for your given time. 

Guided snowshoe night-tour - Norwegian winter in a new way!
When: 21.00-22.30
Price per person: 295,-
This is a relative short hike where we get away from the artificial 
lights to experience the Norwegian winternight. We will make a stop 
where we turn off our headlamps. Clear weather offers a stunning 
view of the starry nightsky and if we are really lucky we might even 
see the Northern Lights. You are offered something warm to drink 
during this tour. 
Meeting point: Outside the reception
Sign up: In the reception, before 19.00 the day before the activity. 

WEDNESDAY
Guided snowshoe tour to a frozen waterfall with 3 drops
When: 11.00-15.00
Price per person: 495,- included transfer, equipment and a small snack
Information: This is a relaxed tour to the spectacular frozen waterfall 
”Myfallet”. We walk mainly in the birchforest that gives protection also 
on windy days. There is no need of any previous knowledge of snow-
shoeing to join. Bring you own lunchpackage and water. 
Meeting point: Outside the reception
Sign up: In the reception, before 19.00 the day before the activity. 

THURSDAY
Prebooked instruction (XC) is offered 11.30-14.00. Please contact the 
reception for your given time. 

Dog sledding. Exciting activity in winter wonderland
When: 13.00. If fully booked we also offer a tour at 14.00
Price per person: 390,-
Information: This is a 30 minute tour + instruction. The track is 6 km 
long and runs on the mountain platue. 2 persons per sled, one as 
musher and the other as passanger, with a chance to switch midways.  
We don´t have rental equipment for this activity. Warm gloves, hat, 
wintershoes and winterclothes is recommended. Goggles could also 
be nice. There is no need of any previous knowledge of dog sledding 
to join.
Meeting point: Outside the reception
Sign up: In the reception, before 19.00 the day before the activity. 
Longer tours/Group tours on request - depending on capacity.

THESE ARE ACTIVITIES OFFERED DURING WINTER SEASON AS LONG AS SNOW CONDITIONS ARE SUFFICIENT. OTHER ACTIVITIES MAY BE 
ARRANGED ON REQUEST. WE ARE LOOKNG FORWARD TO AN EXCITING WINTER TOGETHER WITH YOU!

ACTIVITY PROGRAMME WINTER 2020

SKI RENTAL AND WAXING OF YOUR XC-SKIS
When: Monday-Saturday 09.00-11.00
Information: We rent XC-skiboots, poles, skis, snowshoes, fatbikes, 
ice-fishing rods and sledges.  
Waxing of skis on request. Price for basic waxing: 150,- per pair. Skis 
may be delivered the night before or before 09.00 the same morning. 

SPIDSBERGSETER ALPINE SLOPE
When: Saturdays 11-00-16.00 from Januray as soon as there is enough 
snow. Every day during week 8 and Easter. Weather permitting. The al-
pine slope may be booked by groups (minimum 25 persons) on request.
Price: Adult 1 day: 280,- Child 1 day: 230,- For more information about 
prices, please contact the reception. 
Information: There will be a set course every Saturday that you are 
welcome to try out on your own. Alpine skis and snowboards for rent 
from the ticket office.

ON REQUEST 
Horse sled rides, Mountaincurling, Fatbike, Ice-fishing and other guided 
tours that´s not a part of our weekly activity program. 

XC-ski and alpine instruction on request, depending on capacity.
60 min private lesson: 495,- Extra person: 200,- per person
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