Jul i Årebygden
23-26/12
Välkommen med på en fantastisk jul i vackra Åredalen. Åre Fjällsätra är absolut rätta
platsen för minnesvärda dagar för den som gärna vilar och njuter istället för att stressa
där hemma. En skön och kravlös gemenskap är pricken över i.
Dag 1: Örebro-Undersåker
Se resväg.
Vi åker via Borlänge, Mora, Sveg till
Svenstavik & följer Storsjön på västra sidan. Vi välkommnas av Urban & Solveig
på Åre Fjällsätra och när vi installerat
oss på rummen serveras tre rätters middag. För de som bara önskar köpa resan
går bussen vidare till Åre.

Vi avslutar denna fantastiska dag med
att resa iväg till en midnattsmässa.
Dag 3 Juldagen
( Program Åre Fjällsätra )
För er som vill besöka någon av våra
julottor i bygden avgår det transport
med bil eller buss. På ÅreFjällsätra
vaknar ni till liv med en underbar
frukostbrunch som står framdukad
till fram mot kl. 12.00 det blir en
Dag 2 Julafton
kombinerad frukost och lunch. För
( Program Åre Fjällsätra )
er som önskar går det en guidad tur i
Tidigt på morgonen knackar det på
Åredalen. Då vi njuter av naturen som
bjuder på sina speciella karaktär som
dörren, och med sång serverar pepparkaka, lussebulle och kaffe på säng. en vinterdag kan skapa. Det kan vara
(Du hänger ett rött snöre på dörrhand- kallt eller når oss vindpustar från det
taget om du vill ha besöket).
öppna havet med värme från Golfströmmen. Vi stannar till vid det som
Frukostbordet står uppdukat från kl.
erbjuds denna Juldag. Det kan vara
08.00 - 10.00. Kl. 12.00 serveras julÅre Choklad eller Glashyttan i Duved
gröt med skinkstut. Ni väljer själva ak- som lyckats att skapa produkter som är
tiviteter under dagen. På hotellet har vi mycket omtyckta. I Glashyttan berättar
program. Eventuellt blir det en guidad ägarna om hur glaset får sin form. Har
busstur till något trevligt besöksmål.
vi tur och tid så avslutar vi den guidade
Vi kommer att vara lagom på hotellet
turen med ett stopp på Tännforsen.
för att se Kalle Anka och hans vänner
samt börja på att ladda för kvällens
Där ser vi den vackra belysningen av
Julbord. Ibland hälsar tomten på och
skogen och vattenfallet..
överraskar med Julklappar.
Middag serveras kl.18.00 - 20.00.

Efter middagen blir det ett kvällsprogram med överraskningar.
Dag 4 Annandag jul
( Program Åre Fjällsätra )
Frukost serveras från kl. 08.00
avresa 10:00
Dag 4 Annandag jul
Avresa Åre 9.40
Undersåker 10:00
Samma resväg som dag 1 fast omvänd ordning.
.

Resväg:

Nybble/Palm & Gyll
Örebro, Fredsg /Myrorna
Lindesberg, Rastplatsen
Ludvika, stn
Borlänge. Resecentrum
Djurås, stn rast
Rättvik stn
Mora, stn
Sveg, Folkets hus

06.00
06.30
07.45
08.45
09.20
10.00
10.35
11.10
13.45

Eftersom det finns flera alternativ på boende och priser bokas och betalas
Jularrangemanget direkt hos Åre Fjällsätra. Bussresan bokas & betalas till oss på
Palm & Gyll AB Prisexempel del i dubbel standard rum & resa: 5580:-

Resefakta

Tid: 23-26 dec 2017

Pris endast bussresa

1590:-

I priset ingår bussresa 23/12 från
Örebro och mellan liggande orter till
Undersåker & Åre samt retur resa
26/12
Information och anmälan:
Palm & Gyll AB, Adress: Nybble 6,
719 91 Vintrosa. Tel 019-22 42 05

E-post: info@palmochgyll.se, Hemsida:
www.palmochgyll.se
Copyright © 2017 Palm & Gyll AB. All
rights reserved. Reservation för tryckfel.
Bilder: Henrik Gyll, Åre Fjällsätra

Jul på
Åre Fjällsätra

Urban och Solweig Widholm, Åre Fjällsätra

Tid: 23-26 dec 2017

Priser för Jularrangemanget
(Bussresa 1590:-/person tillkommer)
Enkelrum standardrum		
4 378:-/person
Enkelrum med balkong
4 478:- / person
Dubbelrum standard
3 990:-/person
Dubbelrum med balkong
4269:-/person
Dubbelrum,
Patron - nästansvit
5 360:-/person
Ingår:

Alla måltider, från middag ankomstdagen
till frukost avresedagen ingår samt läsk/
lättöl, kaffe/the med kaffebröd. Utflykt dag
2. Tur till midnattsmässa och/eller julotta.

Vi reserverar oss för ev. ändringar i
programupplägget.
Anmälan till Åre Fjällsätra,
( Om du anmäler dig direkt till Åre
Fjällsätra. Glöm inte att även boka
bussresan hos Palm & Gyll )
För bokning ring 0647-305 05 eller
maila: info@arefjallsatra.se

www.palmochgyll.se
Parkering i Nybble utanför Örebro.

Parkering finns på Palm & Gylls tomt gratis för resenärer under resdagarna.
Vägbeskrivning finns att få.
Möjlighet finns att mot kostnad få nyttja motorvärmaruttag.
Medtag egen skarvkabel för utomhusbruk ca 25 m.
Motorvärmare inkopplad ca 3 timmar före hemkomst till Nybble 70:Motorvärmare inkopplad hela tiden 150:- / påbörjat dygn.
Husvagnsel 150:- / påbörjat dygn.
Begränsat antal motorvärmarplatser boka plats när ni bokar resan.

