
                                           

 
 

Velkommen til Sanderstølen! 
 

 

 

 

 

 

 

Trekkspill og Gammeldansweekend 
  
Det blir stor stemning og mye moro på Sanerstølen første helgen i mai. Da fyller vi hotellet 
med danseglade folk fra hele landet. Det blir trekkspill og gammeldans både i festsalen og i 
nattklubben, og i Store Kongress spiller Dalakopa opp til dans. 
 
Her er programmet 

 
Fredag 4. mai 

Kl 1630   Avreise fra Oslo 
Kl 1930    Ankomst Sanderstølen 
Kl 2000    Stor kveldsbufeet 
Kl 2100-0200   Husorkesteret i festsalen, og Trekkspill klubb i Storsalen 
Kl 2100-0300   Nattklubben er åpen for improvisert trekkspill 
 
Lørdag 5. mai 

Kl 0800-1000   Frokost 
Kl 1000-1300   Spesialtilbud i hotellets SPA avdeling 
Kl 1300-1430   Lunsjbuffet 
Kl 1500-1700   Gammeldanskurs 
Kl 1530-1730   Dans, trekkspill og underholdning i hotellets Lavvo 
Kl 1900-2100   Fire retters festmiddag 
Kl 2100-0200   Dalakopa spiller i Storsalen, og husorkesteret i festsalen 
Kl 2100-0300   Nattklubben er åpen for improvisert trekkspill 
 

Noen 
smakebiter fra 
hotellet 

 

Bilder fra De-Lux 
rom, basseng, 

restaurant og bar. 
 

Komfort 
hotellet !  



Søndag 6. mai 

Kl 0800-1000   Frokost 
Kl 1000-1200   Utsjekk 
Kl 1230-1400   Lunsj 
Kl 1400   Hjemreise 
 
 
 
Veiledende pris er kr 1990,- pr. person i dobbeltrom inkludert full pensjon. Tillegg for 
transport tur/retur er kr 200,- pr person.  
 
Spesialpris til gammeldans- og trekkspillklubber kr 1690,- pr. pers. for hele helgen, inkl. 
full pensjon. I tillegg får dere 1 person fritt pr. 10 betalende. For de som ønsker å være med 
bussene koster det kr 200,- pr. person tur/retur Oslo. Bussene går fra Galleri Oslo kl 1630, og 
vi henter i området rundt etter nærmere avtale. 
Vi kan også være behjelpelig med transport fra ønsket sted. Vi har gode kontakter til 
konkurranse dyktige priser. Kontakt oss for mer info. 
 
Besøk oss gjerne på vår hjemmeside www.sanderstolen.no  
 
Vi håper at dette programmet faller i smak, her blir det stor stemning denne helgen! 
 
For bestilling eller spørsmål, kontakt undertegnede på telefon 61357000, eller på mobil 
90614833. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Sanderstølen Høyfjellshotell AS 

 
 
Cathrine Erichsen 
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