2019

Velkommen

www.finnskogtoppen.no

Til

Beskriv plasseringen ved å angi
landemerke eller bydel.

Finnskogtoppen
Velværehotell

Hos oss har du
muligheten til bare å
ta vare på deg selv...

Lytt til kroppens signaler—i suset fra skogene...

 Spa med behandlinger

for alle
 Gode turløyper rett

To timer fra Oslo finner du Finnskogtoppen, et sted som gir deg mer
energi, økt fysisk og psykisk velvære, god og naturlig mat, spennende
kurs og mange behandlingstilbud!

utenfor døren
 Fellesarealer med
peisestue og stille rom
 Auditorium med plass til

60 gjester og to møterom

Organisasjon

Finnskogtoppen Velværehotell AS
Røgdestranda 747
2256 Grue Finnskog
Norge

Telefon: (+47) 62 94 63 00
E-post: post@finnskogtoppen.no
www.finnskogtoppen.no

Alltid inkludert i ditt opphold:
•

Helpensjon

•

Fri kaffe, te og fruktbar

•

Alle aktiviteter med instruktør

•

Foredrag og happenings

•

Vårt nyrenoverte bassenganlegg fra 07.00-23.00

Priser
Fra februar 2018
Priser per person i dobbeltrom:
Ukedager (søndag–fredag)

kr. 1260,- pr. pers. pr. døgn

Weekend (fredag—søndag)
Opphold 2 døgn

kr. 1560,- pr. pers. pr. døgn

Opphold 1 døgn

kr. 1660,- pr. pers. pr. døgn

Tillegg for enkeltrom

kr. 200,- pr. døgn i alle priskategorier

Tillegg for garantert utsikt fra rommet:

kr. 100,- pr. døgn

Tillegg for suite

kr. 400,- pr. pers pr. døgn

Inkludert i døgnprisen:
(Innsjekking 14.30) Middag ankomstdagen, frokost og lunsj avreisedagen. Fri benyttelse av alle fasiliteter
fra 07.00-23.00. Dagens treningsprogram/tema. Fri bruk av vår kaffe, te– og fruktbar hele dagen. Lunsj
ankomstdagen kan bestilles på forhånd til kr.200,-. Behandlinger bestilles separat.
Ankomst:
Buss fra Kongsvinger til Grue Finnskog (Svullrya) man - fre. Buss fra Grue Finnskog (Svullrya) til Kongsvinger tirsdag og fredag. Reisetider avtales ved bestilling. For informasjon om bussforbindelse - ta kontakt
så hjelper vi deg.
Priser for taxi:
Henting/levering Svullrya kr.500,- pr. vei
Henting/levering Kongsvinger kr.1250,- pr. vei.
Har du spørsmål angående oppholdet, kontakt oss på tlf: 62 94 63 00 eller
post@finnskogtoppen.no, resepsjonen er åpen til kl.23.00 hver dag.

Finnskogtoppen Velværehotell AS
(+47) 62 94 63 00

post@finnskogtoppen.no

www.finnskogtoppen.no

