
OVERNATTING 

ifbm. Trenerkurs langrenn 
12-13. september 2014 
 

Birkebeineren Hotel & Apartments 
 
 
Dersom dere ønsker overnatting ifbm. Trenerkurset, kan Birkebeineren Hotel & Apartments tilby 
følgende: 
 
 

LEILIGHETER               
Hver leilighet består av 3 soverom; 2 med køyesenger og 1 soverom med dobbeltseng + 2 bad med 
dusj/WC i hver leilighet. Fullt utstyrt kjøkkenkrok med komfyr, oppvaskmaskin, kaffetrakter, 
kjøleskap m. fryser, etc. Stue/oppholdsrom med spisebord, sofakrok, TV og telefon. Stor terrasse 
rundt hver leilighet. Egen låsbar bod. 
 
Pris:                           
Ved 5-6 pers. pr. leilighet           Kr 2040,- pr. leilighet pr. døgn inkl frokost 
Ved 3-4 pers. pr. leilighet           Kr 1670,- pr. leilighet pr. døgn inkl. frokost 
                                
Prisen inkluderer her sluttrengjøring, håndklær og sengetøy. Gjestene rer senga selv. Dersom det er 
ønskelig med oppredde senger, tilbyr vi dette, mot et tillegg på kr 30,- pr. person. Dette må bestilles 
på forhånd. 

Se http://tinyurl.com/c6xhj8z for 360 panorama bilde av leiligheten. 

 

HOTELL 
Rommene har TV og telefon og bad med dusj/wc, og leies ut både som dobbelt- og enkeltrom. Alle 
værelser har dobbeltseng, som kan gjøres om til to enkeltsenger. De luxe rommene har også sofa, som 
kan slås ut til dobbeltseng, samt vannkoker og kjøleskap. Både dobbeltrom de luxe og 2 dobbeltrom 
med dør mellom (connecting-rom) benyttes som familierom. Man kan selv velge hvilken type 
familierom man ønsker, forutsatt ledig kapasitet. 
 

 
Pris:                           
Kr 535,- pr. pers. pr. døgn i dobbeltrom inkl. frokost  
Kr 735,- pr. pers. pr. døgn i enkeltrom inkl. frokost  
Kr 520,- pr. pers. pr. døgn i trippelrom inkl. frokost 
 
 

MOTELL 
Værelsene har køyeseng, sofakrok, TV, telefon og håndvask. WC i korridoren. Dusj på gangen eller i 
underetasjen. Badstuanlegg i hovedbygningen. Sengetøy, lintøy og håndduker ligger fremme på 
sengene, og gjestene rer opp sengene selv.            
 
Pris:                           
Kr 290,- pr. pers. pr. døgn i to-sengsrom inkl. frokost  
Kr 390,- pr. pers. pr. døgn i enkeltrom inkl. frokost 

 
 
For bestilling av overnatting… 
Kontakt hotellet direkte, på booking@birkebeineren.no eller 61 05 00 80. 
 
 
Les mer på www.birkebeineren.no 
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