Ecuadorklubben program 2107 Bardøla
Møterom:
Fredag:
Lørdag:
Lørdag:

Hallingsalen = Velkomstmøte fredag kveld
Geilosalen = Årsmøte i klasseromsoppsett.
Hallingsalen + Nasjonalparken = Brukes som salong etter middag

Betaling:
✓ Alle gjør opp individuelt.
Kjøkken mat:
✓ Skal være barnebuffet fredag og lørdag.
ECUADORKLUBBEN
Torsdag 7. september
16:00
Noen ankommer i dag.
19:00
Middag.
Fredag 8. september
Resepsjon: De har eget flagg som skal heises på fredagen og som skal henge hele
helgen. Magne og Erlend skal ha ansvar for å få det opp og at man tar det
ned igjen på søndag.
16:00
18:30
20:00
20:30
21:00
21:30

Ankomst utover ettermiddagen.
Velkomstbuffet/middag.
Åpning, informasjon og presentasjon i Hallingsalen.
Loddsalg.
Quiz i Hallingsalen, ha med smarttelefon eller nettbrett.
Det blir grill/bålpanne til pølsegrilling sent på kvelden. (husk å ta med egne
pølser eller eventuelt det du vil ha.) Bli kjent for de som ønsker det. Kan være
kaldt ute så ta med godt med klær. Husk at vi er på et hotell så ta hensyn! Vi
skal fortsatt ha et godt rykte på oss! For de som heller vil være inne så kan
man danse og kose seg i baren. Men husk at vi skal tidlig opp neste dag!

Lørdag 9. september
07:30
Frokost.
09:30
Geilo høydepark. (Ca. 5 min med bil fra hotellet) Zipliner/høydepark (Er godt
med parkeringsplasser der, så fyll opp bilene for de som ikke har bil! Det kan
være lurt å avtale hvem man skal sitte på med på fredag kveld. Ha med noe
lunsjmat dersom dere ønsker det. De har en flott gapahuk der man kan grille
noe eventuelt. Er også mulig å kjøpe noe mat på kafeen.)

12:30
13:30
16:00
16:10
17:00
19:00
21:00

Lunsj for de som blir sultne.
Høydepark/Zipliner
Tilbake til hotellet
Pilkastturnering bak hotellet ved hyttene.
Vandrepokalutdelingen og premieutdeling.
Årsmøte og valg i Geilosalen, 3.etg. En representant fra hver familie må møte.
Festmiddag, 3-retter. Barnebuffet til barna. Pent antrekk.
Kaffe og avslutning av loddsalg i Hallingsalen, 2.etg. Trekning loddsalg.

Søndag 11. september
07:30
Frokost
09:30
Fellesfotografering, bak hotellet ved hyttene.
10:00
Salg av varer fra Ecuador i Geilosalen.
12:00
Avreise.

Mvh.
Styret

Geilo Holiday
Geilo Skisenter AS

Høydepark:
Består av ulike klatreelementer som kan være trapeser, stiger, tunneler, Tarzan slynger,
klatrenett og andre spennende hindringer, totalt 31 elementer.
Minimumshøyde 140 cm
Pris: 245,Troll park:
Passer for de minste og består av 12 elementer med blant annet mini-zip line, nett og
svingende stokker. I Trollparken sitter en vaier fast i selen hele tiden, slik at barna ikke er
ansvarlige for sin egen sikring.
Minimumshøyde 110 cm
Pris: 145,For barn under 110cm er det et lite gratis lekeområde de kan benytte.
Vi setter også opp bålpanne i Gapahuken vår, slik at de som kun ønsker å se på også kan
kose seg her mens man venter.
Ta gjerne med grillmat.
Zip Line:
Nord-Europas lengste Zip Line. 1100 meter lang og en høydeforskjell på 275 meter.
Passer for de aller fleste. FANTASTISK utsikt over Geilo.
Aldersgrense 5 år.
Vektbegrensning på minimum 25 KG og maks 130 KG.
Her kan man også kjøre tandem om man ønsker.
Pris: Voksen: 450,Barn: 250,Tandem 600,-

