Julprogram

Öppettider
Skipass finns att köpa i Sporthuset
Lekrum vid Plupps kåta i vinterträdgården och pingisbord i Kalles Källare.

08:00-20:00 Receptionen är öppen till 20.00, på Julafton stänger receptionen klockan 18.00
07:00-20:00 Badavdelningen är öppen. Alla dagar 09.00-18.30
Simma till lugn musik, från 15 år kl. 07:00-09:00 och 18:30-20:00.
07:30-10:00 Frukostbuffén står uppdukad i Kopparsalen.
08:45-16:00 Hyr skidutrustning och boka skidskola i Sporthuset.
09:00-15:00 Skidskola för alla kategorier av inriktningar och åkare.
Lär dig något nytt eller bättra på tekniken, hela vårt utbud finner du på sportservice och
www.storhogna.com. Boka i Sporthuset 0682-41 30 37.
09:00-15:00

Liftarna är öppna.

09:30 & 13:00 Upplev fjället på skotersafari med guide.
Vi erbjuder även hundspannsturer & ridning. Förbokas på tfn 070-675 16 94.
10:00-19:00 Vår spasalong är öppen för såväl barn som vuxna.
Salongsmeny hittar du i receptionen, uppe på Spa samt på www.storhogna.com
Boka din behandling i spareceptionen eller på 0682-41 30 32.
10:00-16:00 Sporthusets Café öppet med varma rätter, smörgåsar, fika samt varma & kalla drycker.
11:00-14:00

Samevistet vår våffelstuga 3,5 km ut på fjället är öppet (fr.o.m.25 december). Skida eller
hyr snöskor i Sporthuset. Snövessla 11-14, startar framför hotellet. Vesslan 070-2496654

10:00

Vinterträdgårdsbaren öppnar, fika, varma och kalla drycker. Dagens lunch serveras mellan
12.00-14.00.

15:30 & 19:00 Bio i Biosalongen. Bioprogram finns i receptionen.
Du kan köpa chips, biogodis och läsk i receptionen.
17:00

Middag och barnens buffé serveras från 17:00 i Kopparsalen och Vinterträdgården.
Om ni inte har bokat er tid för middag, vänligen vänd er till receptionen eller restaurangen
för att reservera bord.
Med reservation för ev. förändringar

Journummer vid akuta problem 070-634 34 29

Fredag 22 december
14:30

Skoterslädtur för barn. På den renskinnsbeklädda släden
åker ni en sväng upp på fjället för att se ut över fjällen
samt se hotellet ”från ovan” .
Samling Sporthuset. 30 kr/barn.

16:00

Julgodisbakning i Solsidan.
Alla barn är välkomna!

17:30

Alla gäster bjuds på välkomstdrink och information i
Brasrummet.

19:00

Julkonsert i Vemdalens Kyrka. Vi sjunger in julen med
Vemdalskören

Lördag 23 december
8,30-16,30

Öppethus i Storhognas nya Sport & Eventhus! Vi bjuder
på glögg och pepparkakor, många härliga erbjudanden &
julklappstips! Välkomna!

10:30

Sagostund för barnen i kåtan vid dammen i
Vinterträdgården.

13:00-15:00

Längdåkningspass med våra certifierade skidcoacher.
2 timmar teknikträning för motionsåkaren som vill
utveckla sin åkning en nivå till.
Föranmälan till Sporthuset senast kl. 11.00
Pris: 300: - (450: - inkl. utrustning).

16:00

Dekorera pepparkakshjärtan! Hela familjen är
välkommen till Solsidan!

16:00-16:45

Familjeträning, från 6 år. Anmälan i receptionen.

19:00-21:00

Tomtenissarnas pysselverkstad och julpyssel för
barnen i Lillhognasalen.

Julafton
08:00-08.45

Familjeyoga, från 6 år. Anmälan i receptionen.

10:00- 11:00

Tomten bjuder alla våra gäster till vindskydden vid
fjällkanten för lite lekar, glögg och pepparkakor vid
brasan. Barnen och Plupp hjälper tomten hämta granen i
skogen framför hotellet.

11:30-13:00

Lunch i Kopparsalen. 145:-/person.

15:00

Kalle Anka & hans vänner i Biosalongen.

18:00

Alla hotellgäster bjuds på glögg innan julbordet i
Vinterträdgården.

18:00

Julbord för hotellets gäster.

18:30

Tomtenissen kommer på besök.

23:00

Julnattsmässa , Vemdalens kyrka, Vemdalen

Juldagen
06:30

Marschallerna tänds i hela Vemdalen. En vacker syn!

10:30

Sagostund för barnen i kåtan vid dammen i
Vinterträdgården.

11:00-14:00

Samevistet premiäröppnar för säsongen! Skida eller hyr
snöskor och gå till vår våffelstuga på fjället.

14:30

Barnens Lilla Vasalopp. Medalj och diplom till alla.
Blåbärssoppa och varm saft väntar vid målet. 50 kr/barn
(100 kr inkl. längdutrustning)
Anmälan och samling i Sporthuset.

16:00

Ankrace i Vinterträdgården.
Köp din tävlingsanka i receptionen, pris till
vinnaren.

19:15-19:45

Makeup tips och råd för ungdomar, från 10 år.
45:-/ungdom. Anmälan i receptionen.

20:00-21:00

Minidisco i Wellnessrummet för alla barnen.

Annandagen
10:30

Sagostund för barnen i kåtan vid dammen i
Vinterträdgården.

14:30

Skoterslädtur för barn. På den renskinnsbeklädda släden
åker ni en sväng upp på fjället för att se ut över fjällen
samt se hotellet ”från ovan” .
Samling Sporthuset. 30 kr/barn.

16:00

Bubbelprovning med vår sommelier i Storhognas
vinkällare. Anmälan och förskottsbetalning i receptionen.
199kr/person max 8 platser

19:15-19.45

Sparitual för ungdomar, fr 10 år 75:-/ungdom.
Anmälan i receptionen.

Onsdag 27 december
08:00-08.45

Familjeyoga från 6 år. Anmälan i receptionen.

10:30

Sagostund för barnen i kåtan vid dammen i
Vinterträdgården.

12:45-13:45

Prova på Snowboardkurs för 8-12 år. 1 timme med
instruktör som lär er åka lift samt tar er ner för
barnbacken kontrollerat.
Föranmälan till Sporthuset. 150: -/barn
(220: - inkl. utrustning).

Övriga öppettider:
Pool och bastu 07:00-20:00
Stilla badet från 15 år 07:00-09:00 och 18:30-20:00
Sporthuset öppen fredag och lördag 08:45-15:30
Liftarna 9.00-15.00

