Valdres skjerper sansane

Valdres Modellflyklubb
Valdres
Att.: Geir Kjørli
Gamleveien
N-2910 AURDAL

Fagernes, 25.06.2012

Arrangementsforslag modellflystevne 2013 fra Quality Hotel & Resort Fagernes.
Viser til møte 04.05.12. Opplevelseshotellet Quality Hotel & Resort Fagernes setter stor pris på å være med som
en aktør rundt deres modellflystevne, og det gleder oss å sende deg vårt arrangementsforslag.
Dato:

14.03.13 – 17.03.13

Antall personer:

50 – 200 personer

Pris:

Rom / Frokost:
Pr. person i enkeltrom
Pr. person i dobbeltrom

Prisen inkluderer:

Overnatting i trivelige rom
Stor og deilig frokostbuffè

Pris:

Fullpensjon:
Pr. person i enkeltrom
Pr. person i dobbeltrom

Prisen inkluderer:

kr 1045,kr 675,-

kr 1185,kr 975,-

Overnatting i trivelige rom
Stor og deilig frokostbuffè
Gratis selvsmurt matpakke (ord. pris kr 75,- per person)
Dagens middag med kaffe i restauranten
Tådløst internett, WLAN

Dagens middag for ikke-boende pr. pers.

kr. 365,-

Alternativt til dagens middag kan det serveres buffè til grupper på minimum 50 personer uten tillegg i prisen.
Ønskes det buffè til grupper som er mindre enn 50 personer vil det komme et tillegg på kr. 150,- pr. person.
Buffè serveres kun til grupper på over 30 personer.
I tillegg kan det serveres oppgraderte menyer/selskapsmenyer. Hotellet har også egen vinmeny og vinkelner.
Ta kontakt for menyer og priser.

Øvrige priser:

Tillegg eget lokale bespisning pr. pers., fra
Festbordoppsett pr. pers., fra
Utlegging av rekvisita på rom pr. rom
Grupperom pr. rom
AV – utstyr utover standard. Pris på forespørsel

kr. 45,kr. 45,kr. 20,kr. 500,-

Aktivitets- og velværesenter: Aktivitetssenteret tilbyr treningsrom, saltrening og basseng.
Velværeavdelingen tilbyr behandlinger innen massasje, fysioterapi, kiropraktikk
og akupunktur.
For mer informasjon, se også www.valdrestreningssenter.no
Priser:

Alle våre boende gjester trener gratis i senterets åpningstid. Dette gjelder både
egentrening og gruppetimer. Ved gruppetimer gjelder forhåndspåmelding.
Basseng og badstue kan benyttes gratis mellom kl. 07:00 og 22.00.
Velværeavdelingen - Ta kontakt med Valdres Treningssenter på tlf. 61 36 29 30
eller e-post post@valdrestreningssenter.no for priser og mer informasjon.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har foretatt noen reservasjon og tar forbehold om ledig kapasitet ved
bestilling. Ta kontakt hvis det ønskes en foreløpig reservasjon.

Hvis noe er uklart, eller du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede.
Vi vil ellers ta kontakt med deg for å forsikre oss om at arrangementsforslaget er mottatt og i tråd med deres
ønsker.
Håper vi får gleden av å ønske dere velkommen hit til oss.

Med vennlig hilsen
Quality Hotel & Resort Fagernes

Gunnar Dahlen
Salgssjef

Generell informasjon:
Transport:
Buss: Det finnes flere bussavganger til/fra Fagernes daglig til sentrale deler av øst- og vestlandet med
Valdresekspressen, Øst-Vest xpressen, samt diverse regionale ruter.
JVB Tur AS tilbyr bussutleie til konkurransedyktige priser for grupper.

For mer informasjon om rutetider og priser, se www.jvb.no
Fly: Det er daglige flyavganger (unntatt lørdag) til/fra Fagernes Lufthavn Leirin til/fra Oslo Lufthavn Gardermoen.
For mer informasjon, se www.fagernesairport.com

Aktiviteter:
I Valdres finnes det et mangfold av aktiviteter. Fagernes er et perfekt utgangspunkt til aktiviteter med høy puls og
adrenalin eller hyggelige kosestunder i fjellet, på en seter eller ved fjorden. Det kan blant annet arrangeres
teambuilding, fjellturer sommer og vinter, alpint og langrenn, museumsbesøk, hundekjøring, ridning, fisking,
sykling, konkurranser og lokale aktiviteter m.m.
For forslag, se også www.valdres.com

ISO-sertifisering:
Quality Hotel & Resort Fagernes er miljøsertifisert gjennom den internasjonalt anerkjente ISO 14001-standarden.
Dette er et ledd i Nordic Choice Hotels store miljøsatsning. ISO 14001 sikrer at hotellet arbeider kontinuerlig med
å redusere energiforbruk, avfall, kjemikalier, transport og vann.

WeCare:
I Nordic Choice bryr vi oss! Vi bryr oss om gjestene våre, medarbeiderne våre og andre mennesker som kan
trenge en hjelpende hånd. For deg som hotellgjest betyr dette at det er lettere å leve sunt når du bor hos oss enten det gjelder kosthold, mosjon eller mentalt påfyll.

