
              Program Pellestova 2021 

 

                   

Nettsteder for informasjon; www.pellestova.no og www.kulturnettverk.no.   
Kontaktperson i arrangementskomiteen: Line M. Libak, tlf. 916 37 451 

 

Dag 1
Kl. 12.00  Velkommen og informasjon  

Kom i turklær og ha med liten sekk med:  
matpakke, drikke, evt. sitteunderlag. 

    
 

Fjelltur til Hafjelltoppen 
  Vi går til Hafjelltoppen, 1065 m.o.h.  

Fra Pellestova til Hafjelltoppen er det 1,5 km langs sti. På en 
klarværsdag kan du se over til OL- ikonet Fakkelmannen og mot 
Skeikampen, Jotunheimen og Rondane. 
Ned igjen kan du velge alternative ruter i forhold til hvor lang tur du 
ønsker å gå (1,5 km, 2,3 km eller 5,5 km). Mer informasjon og kart får 
dere når dere kommer. 

                                                                                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kl. 15.00  Rommene klare for innsjekking 
   (husk å betale egenandel under oppholdet) 

 
Kl. 15.00- 17.00 Kreativ aktivitet   
   Kaffe og kake  

(2. etasje på hotellet) 
 
Kl. 18.30  3- retters middag  

Musikalsk underholdning og ablegøyer 
     
 

http://www.pellestova.no/
http://www.kulturnettverk.no/
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Dag 2 

 
Kl. 07.00- 09.30 Frokost og utsjekking 
 
 

Kl. 09.30- 11.30     «61 grader Pellestova»                                  
Gruppeoppgaver rundt området ved Pellestova 
Maks 7 per lag 
Oppmøte i 2. etasje 

 
 

Kl. 12.00  2- retters lunsj inne på Pellestua 
     

Premieutdeling  
Takk for turen, og vel hjem  
 

SMITTEVERN 
Vi ber om at alle leser og følger hotellets retningslinjer for smittevern: 
Her på fjellet har vi alltid vært lidenskapelig opptatt av at du som gjest skal få en god opplevelse på 
Pellestova, nyte god mat og føle på friheten fjellet gir. Du kan være trygg på at vi gjør vårt beste for at 
oppholdet ditt på Pellestova Hotell skal være like godt og trygt som alltid.  
 
Vi har utarbeidet gode rutiner for å ivareta et solid smittevern, men er samtidig avhengig av at dere som 
besøker oss følger de tiltakene som er satt på plass. Informasjon om og rutiner rundt renhold er tydelig 
beskrevet ved fellesområdene på hotellet. 
 

Vi ønsker at du: 

 Holder deg hjemme ved symptomer på Covid-19 
Det er vanlig å være snufsete i perioder, men opplever du andre symptomer på 
Covid-19 (luftveisproblemer, feber, etc.) skal du holde deg hjemme. Opplever du 
symptomer på hotellet skal du holde deg på hotellrommet og kontakte 
resepsjonen. 

 Vasker hendene ofte 

 Benytt også desinfiserende middel som står tilgjengelig i alle fellesområder 

 Oppretthold avstand 
Det skal opprettholdes en minimum avstand på 1 meter mellom alle gjester. 

      
 

http://www.pellestova.no/
http://www.kulturnettverk.no/

