
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE SØRLANDET

INVITASJON
TIL

CHAINE WEEKEND
PÅ 

GAUSTABLIKK FJELLRESORT
(Tidl. Gaustadblikk Høyfjellshotell) 
16. - 18. juni 2023

 

Allerede nå i disse førjulstider er vi klare til å invitere til neste års
store weekendutflukt i Bailliage De Sørlandet.

 

Gaustablikk Fjellresort har vært gjennom en formidabel renovering
det siste året, og fremstår nå som et nytt topp moderne hotell.
 

Vi har gleden av å invitere våre medlemmer til weekend-samling
her, og håper vi har satt sammen ett spennende program som
frister til deltakelse.
Fredag 16. juni
16.00 – 19.30         Ankomst og innkvartering på hotellet

20.00                        2 retters middag
Antrekk: Casual (uten kjede)

 

Bildet er bare en illustrasjon
Meny er ikke fastsatt

Lørdag 17. juni
07.00 – 10.00         Frokost

10.30                        Avreise med privatbiler til
Gaustabanen
Antrekk: Fritid. (Ta med kjedet, så tar vi bilde på Gaustatoppen)

11.00 – 12.00         Transport med tog og heis til
Gaustatoppen

12.00 – 14.00         Enkel lunch og opphold på
Gaustatoppen

14.00 – 19.00         Tid til fri disposisjon

Her er det mange muligheter, som hver enkelt kan bestille direkte
fra hotellets hjemmeside. Vi nevner blant annet: Flytende badstu,
shuffleboard, massasje og ansiktsbehandlinger, leie av el-sykler
m.m.
19.30                        Grand Dîner i spisesalen
Antrekk: Mørk dress med kjede

Bilder er bare en illustrasjon
Meny er ikke fastsatt

 

Søndag 18. juni
07.00 – 10.00         Frokost
10.00 -                      Individuell hjemreise
PRISER:

Weekendpris fredag til
søndag:

kr. 4150,- pr. person i dobbeltrom
kr. 4250,- for gjest i dobbeltrom
kr. 5150,-  pr. person i enkeltrom

 

I disse prisen er følgende inkludert:
Overnatting fra fredag til søndag
Middag fredag (uten drikke).
Frokost lørdag og søndag.
5 retter Grand Dîner lørdag kveld med Aperitiff og
vinpakke
 

Tur lørdag  formiddag med Gaustadbanen, heistur og enkel
lunsj på Gaustatoppen inkl. 1 drikke
 kr. 850,- pr person  

                                                                    

BINDENDE PÅMELDING INNEN 15. DESEMBER 2022.
Betalingsfrist blir satt til 1. april 2023
Den tidlige påmeldingsfristen har sammenheng med vår reservajon av store
deler av hotellet, samt at det skal være god tid til å sette av weekenden for
dere.
Hotellet har ikke personheis, så dersom noen har behov for å bo i samme
etasje som resepsjon og restaurantområde ligger, ber vi om at dere anmerker
det i påmeldingen. 

Vi håper dere lar dere friste, og da er det bare å trykke på RegistrerRegistrer  knappen.

 

Vi gleder oss til en weekend sammen igjen.

 

Beste hilsen

Bailli Regional

Henry H. Tranberg

Chaine.no

 

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/350/registration
https://chaine.no
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