Standard weekendopplegg på Fagerli:
Fredag kveld:
fra ca. kl.19.30 – kl. 21.30, servering av varm kveldsmat, f.eks.
gryterett m/salat, nybakt loff, pålegg.

Velkommen til

Lørdag:
Frokost m/ smøring av lunchpakke og påfyll av termos.
3- retters middag om ettermiddagen/kvelden, samt kaffe/te.
Søndag:
Frokost m/smøring av lunchpakke og påfyll av termos.

Adr.: Fagerli leirskole,
Skurdalen, 3580 GEILO
Tlf: 911 47404
Hjemmeside:
fagerli.no
e-post:
info@fagerli.no
eller følg oss på fb.

FAGERLI LEIRSKOLE OG
AKTIVITETSSENTER
I WEEKENDER OG FERIER
HØST 2018/VINTER 2019

Fagerli tar imot idrettslag til treningssamlinger både på barmark og
vinterstid, ungdomsgrupper, sangkor, skolemusikkgrupper,
skoleklasser på øvings- og opplevelsesweekender.
Fagerli tar imot vennegrupper og familier på weekender. Stedet er
ypperlig for de som vil feire bursdag, og vil samle både familie og
venner for hele helgen. Fagerli sitt fortrinn er at man kan leie hele
stedet og at alle kan være samlet hele helgen. Er man 50 personer
eller flere, får man Fagerli for seg selv.
Alle gruppene som er på Fagerli kan bestille aktiviteter fra oss eller
bare ønske å være på Fagerli og få god mat og et sjarmerende sted
med hyggelig miljø. Vi har et flott turterreng rett utenfor døren, både
sommer og vinter. Vi har kanoer nede ved vannet til fri benyttelse for
våre gjester, og man kan leie hestene for ridning på ridebane eller på
tur. På sommeren har vi ballplass utenfor, på vinteren har vi flomlyst
akebakke.

Vi har 22 rom med bad (2-6 senger på hvert rom), totalt plass til
ca. 70 personer, og en stor peisestue hvor alle kan samles om kvelden.

Priser for helgen pr. person for høst 2018/vinter 2019 vil være:
Voksen
kr. 1.400,Barn 10-16 år
kr. 765,Barn 4-9 år
kr. 520,Barn under 4 år gratis.
Sett med sengetøy/hånkler: kr. 150,- pr pers i tillegg.
Vinterstid kan Fagerli tilby sine gjester gode priser på heiskort i Geilo
skiheiser.
For de som vil ha et uhøytidlig arrangement/bursdagsfeiring el.l., kan
man leie gammen vår med plass til ca. 70 personer. Denne har åpent
ildsted i midten, og ligger ca. 400 meter ovenfor Fagerli. Her er det også
mulig å få levert mat til arrangementet, ta kontakt vedr. meny-valg og
pris.

Hver deltagere må selv ha med:
Termos og toalettsaker.
Gruppen kan velge enten å inkludere sengetøy/håndkle/såpe i prisen
(kr.150,- pr. sett), eller om hver deltager tar med dette selv.
Fagerli har ikke skjenkebevilling, det betyr at våre gjester tar med øl
eller vin hvis det ønskes til middagen.

