PÅSKVECKAN 2017
Restaurang Köjagården
Här erbjuds dagligen frukost- och lunch och middagsbuffé
Frukost 07.30–10.00 | Lunch 12.00–14.00 | Café & Våffelbuffé 11.00–17.00 |
Bar 11.00–Stängning | Middag 18.00–20.00 |Boka bord på tel. 0647-331 66

Påskafton Buffé
Vi kommer att ha två sittningar på påskafton, 17.00 och 19.00.
Meddela reception eller restaurang vilken tid som skulle passa er bäst.

Receptionen
Receptionen har öppet mellan 08.00-12.00 och 15.00–18.00
Här är vi behjälpliga med diverse frågor ni har under er vistelse.
På vår anslagstavla och i vår aktivitetspärm hittar ni allt vad området har att erbjuda.
Det är även här ni anmäler er till era aktiviteter som erbjuds under veckan.
Daglig spårrapport och väderrapport finns i receptionen från ca kl 09.00

Liftarna
Liftarna har öppet alla dagar mellan 09.30–16.30.
Tolkningen upp till Renfjällsliften avgår (och om vädret tillåter), 11, 12, 13 & 14
Vid dåligt väder och liftarna är stängda körs Våffelturen kl 12.00 till Vitarenen oavsett.

AKTIVITETER
Varje dag
09.00- 15.00
12.00
15.00–19.00
10.00–19.00

Sagostigen
Våffeltur till Vitarenen
Pool och Bastu på Köjagården.
Pingis, biljard och Fuzzball i aktivitetsrummet på Köjagården.
(Vi har även familjespel i receptionen för utlåning).

Måndag
09.00-

Första Skidskolelektionerna startar för veckan, glöm inte förboka.
Ni kan även boka privatlektioner i mån om plats.

Tisdag
07.30-9.00
19.00–21.00

Morgonsim – En bra start på dagen. Morgonbad i lugn miljö för
vuxna på Köjagården.
Filmen Sune i fjällen visas på Storbildskärm på Köjagården. Filmen
är i stora delar inspelad i (Eds)Åsdalen.

Onsdag
19.00–21.00

Kvällsskidåkning i Ravinbanan; Ingår i flerdagars kort annars
kostar kvällskort 120:- eller 60:- vid uppvisande av dagkort.

Skärtorsdag
13.00-15.00
19.00-20.00

Lilla Årefjällsloppet för barn 0-99 år. Pris 40:Poolparty på Hotell Köjagården, Discofeeling med dricka och
godis. Pris 50:-/barn (Ingår för barn boende på Köjagården)

Långfredagen
14.00
15.00
17.00-ca 18.00
20.00-

Skidskoleavslutning
Differensslalomtävling för hela familjen, 40: -/person
After ski med Celeste & Sebastian
Quiz med livemusik i Gillestugan

Påskafton
07.30-9.00
09:00-12.00
10.00–12.00
16.0020.00-

Morgonsim – En bra start på dagen. Morgonbad i lugn miljö för
vuxna på Köjagården
Leta påskägg i skidbacken
Ansiktsmålning vid Ravinliften
After ski med Bottleneck John
Livemusik med Bottleneck John

Vi reserverar oss för eventuella förändringar

