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Hela hotellet
bara för er!
Ett fantastiskt alternativ till den stora bemärkelsedagen.
Inför den kanske ni som så många andra väljer mellan stort kalas där hemma eller att
resa bort. Vi föreslår att ni gör både och. Här hos oss på Storhogna Högfjällshotell &
Spa i Vemdalsfjällen. För att ni riktigt ska kunna ta ut svängarna och fira totalt ostört
erbjuder vi er att hyra hela hotellet.

Med "hela hotellet" menar vi precis vad
vi säger: 52 rum med 156 bäddar. Prisbelönta restauranger, barer, sällskapsutrymmen, pooler, bubbelbad och bastur.
Vinterträdgården med plats för 200
gäster i en lummigt grön miljö med en
porlande fjällbäck där öringen simmar.
Aktiviteter i vårt dagliga wellnessprogram. Och naturligtvis möjligheter
att njuta av det goda livet i fjällvärldens
första spa, en gång utnämnt till landets
bästa.
Håll med om att det är den perfekta
inramningen för att festen ska bli ett
minne för livet. Både för er och för era
gäster.

Det finstilta i erbjudandet är kort och
enkelt: Vi vill att ni är minst 50 personer.
Då stannar kostnaderna vid 1.500:- per
festdeltagare. Logi ingår förstås. Liksom
dignande lunch och frukostbuffé och på
kvällen en 3-rätters gourmetmiddag.
Var glad för att ditt jubileum infaller
under vår mellansäsong. Vårmånaderna
april, maj och juni är ju den tid när
fjällvärlden är som allra vackrast.
Våra liftar går fram till slutet av april.
Längdspår och turleder brukar vara
åkbara ända till golfsäsongen börjar.
Vår och höst är den fantastiska naturupplevelsen: en explosion i färger och
former.

Hittelön!

Kom gärna hit för att med egna ögon se allt vi har att
erbjuda. Leder besöket till bokning bjuder vi på studiebesöket. Eller ni kanske har bekanta som också planerar
för fest. Tipsa dem om oss. Hittelön utgår vid bokning.
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Ring oss så berättar vi mer!
Med bästa hälsningar Storhogna.

STORHOGNA.COM •

BOKNING 0682-41 30 40

