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       Elverum,  09.06.2015 
       Booking 5789 
AVTALE OVERNATTING  
Vi takker for deres bestilling og bekrefter overnatting  
Overnattingssted:  Ole Reistad Senter  Vertskap: Steinar  mobil 99577598 
Adresse: Starmoen,  ELVERUM. Telefon til + 47 62412398 
        Enhetspris  Totalt 
Innkvartering gruppe ca 54 personer i internat rom (hovedsakelig 2-sengs) og hytter. 
Avtalen omfatter følgende:  
- overnatting 3 døgn i hytte eller internat/rom.  
- leie av lintøy/håndkle 
- 3 frokost inkl matpakke. 
- Middagsbuffe 3 dager (1 rett) 
- sluttvask (normal rengjøring, gjesten må selv rydde og fjerne søppel).  
Pakkepris pr pers       kr   1198 
Tillegg for 4.døgnet inkl frokost     kr     350 
Ankomst dato: Tirs. 10 .mars. 2016 Ankomst tid: fra kl.1700 - 2000 eller etter avtale 
Avreise siste dato: 13.mars  innen kl 1200 eller etter avtalen med vertskap 
Frokost: Selvhusholdning Antall personer: 54 Sengetøy:  Dyner og puter  
Nøkkel og navnliste: Ajourført antall personer leveres primo januar 2016.  Betaling: Faktureres ca 
15.januar med betaling 20.februar.  
Beskrivelse av overnattingsstedet Tømmerhytter ca 45 kvm. Kombinert stue og kjøkken. Peisovn, TV, 
salong, spisebord. Komplett utstyrt kjøkken med oppvaskmaskin, kaffetrakter , komfyr og kjøleskap. To 
soverom og hems med madrass totalt plass til 5  personer. Et dobbeltrom, et med køyeseng med ekstra 
bred seng nederst, hems med madrasser. Eget bad med dusj og WC. Internatrom: Internatbygg med 15 
rom for ca 30 personer, tillegg internatrom i resepsonsbygg og evt. flyklubbens bygg. Felles sanitærbygg. 
Resepsjonsbygg med klasserom, TV stue, resepsjon og spiserom.  
Avbestilling: Avtalen for hele gruppen kan sies opp senest 60 dager før ankomst.  Senere avbestilling, 
aksepteres reduksjon av gruppa med 10% uten at dette gir økonomiske konsekvenser hvis avbestilling er 
gitt senest 20.februar 2016. Avbestilling utover 10% eller nærmere ankomst, gir ikke avslag i prisen.  . 
Ved manglende betaling kan avtalen avsluttes umiddelbart.  
Beliggenhet: kart under punkt ref 11 
Rett fram når dere kommer til Elverum (mot Trysil). Ca. 2 km etter sentrumstunnelen, skilt Starmoen 
Fritidspark (golf etc), ta til høyre her. 3,5 km rett fram, nytt skilt Starmoen til høyre. Følg denne vegen ca. 
1,5 km (har flybygninger på høyre hånd), ta til høyre til innkjøring mellom flyplassbygg og Ole Reistad 
Senter. Ole Reistad Senter er to 1-etasjes bygg hvor resepsjonen er i det som er lengst fra vegen. 
Resepsjon rundt bygget inngang fra flystripa. 
Ta kontakt 62415567 eller 90584526 hvis det er spørsmål. Vi takker for deres bestillinger. 
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