Påskprogram
Öppet%alla%dagar%15-27/4
Här presenteras de dagar det händer något extra
Restaurang:
0643-520 12
måndag-onsdag 12-20
torsdag-fredag 12-21
lördag 27/4 12-24
Fikaservering från 10.00
Lunchbuffé 12-14, à la cartemeny
hela dagen
Butik: 10-18
Liftar 10-16
Kvällsåkning onsdag fredag,
lördag 18-20 (ej påskafton)
Just nu info 0643-446115
Liftkort: Keycard finns att
köpa på Fjällgården.
Du laddar dem själv via
www.bydalsfjallen.se
Bröderna Svedjestens
Skidshop/uthyrning:
För info om bokning av utrustning,
öppettider mm
ring 0643-52010, 070-3780438
Skidskola
Bokning och info 070-6556360
Längdspår: Totalt 45 km
Preparerade längdspår varav
5 km elbelyst.
Spårstatus www.skidspar.se
Även uppdatering på FB
Skidlek: Storgräftåns Fäbodvall.
Upplev fäbodvallens mysighet
med att grilla i tätlkåtan/vindskydd
och spana på trollen som finns
i skogen
Gräftåvallens skidklubb
jobbar idéellt för din trivsel i
spåren. Medlemsavgift ersätter
spåravgift. Endast 150 kr per
person och du åker hur mycket
du vill eller 300 kr för familj/säsong
Medlemskap löser du enkelt på
Fjällgården

Onsdag 17/4
16-17 Barnens afterski med Gräftåtrollets pannkaksfrossa.
Pssst….även vuxna får vara med. Pris 60 kr för barn t o m 12 år,
de större barnen 75 kr.
Skärtorsdag 18/4
19.00 Täljstensafton Du får Norrländsk ryggbiff och en het sten
till bordet. Goda tillbehör som potatisgratäng, kalla och varma såser,
grönsaker mm hämtar du själv på buffén hur mycket du vill.
Sen tillagar du din egen middag på den heta stenen.
Pris 355 kr vuxen, 135 kr barn t o m tolv år. Bordsbokning!
Långfredag 19/4
16.00-17.30 Påskpyssel med Emilia
A la carte kväll, bordsbokning. Drop in i mån av plats
Påskafton 20/4
13.00 Godisregn
Fjällgårdens kyckling kastar ut godis från altanen till alla barn
Ca 15.30 Afterski med Åsgård Band på Fjällgården
A la carte kväll, drop in.
Påskdagen 21/4
10.30 – 12.00 Korvloppet, Storgräftåns Fäbodvall
Arr: Gräftåvallens SK/Stugägarföreningen
18.00 Påskbuffé, boka bord i god tid. Pris 375 kr vuxen, barn t o m 12 år 145 kr
Tisdag 23/4
16-17 Barnens afterski med Gräftåtrollets pannkaksfrossa.
Pssst….även vuxna får vara med. Pris 60 kr för barn t o m 12 år,
de större barnen 75 kr.
Torsdag 25/4
19.00 Täljstensafton, se info från skärstorsdagen
Lördag 27/4 Säsongsavslut!
Middagsbuffé och musik, Stefan Nordlander underhåller hela kvällen.
Bordsbokning. Pris vuxen 295 kr, barn t o m 12 år 145 Kr

Med$reservation$för$ändringar$och$tryckfel

önskar Anneli & Carola med personal

