
Danebu Kongsgaard
Åpningstider
Stengt uke 36
11/9, 12/9, 13/9  12.00 – 22.00
Stengt midtuke
18/9, 19/9, 20/9  12.00 – 22.00
Stengt midtuke
Høstferien, 25/9 – 4/10 12.00 – 22.00
Søndag 27/9 – Søndag 4/9 (høstferien), A la carte meny 16.00 – 20.00
Overnatting inkl. 3 retters middag og frokost kr. 750,- pr. person,- i dobbeltrom.

Hva skjer på Danebu
Pubkveld med live band lørdag 26. september.  
Fra kl. 19.00 er det amerikansk biff & burgeraften.
Norges beste 60-talls band, Band of the 60´s spiller.

KONTAKT
Telefon: 45 10 10 10
E-post: post@danebu.no
www.danebu.no 

Flåteferd på Begna
Siste mulighet for Flåteferd på Begna i høstferien, tirsdag 29/9 og torsdag 1/10.

Flåteferd på Begna har i sommer vært en stor suksess. Dette er en aktivitet som er  
spennende for hele familien (anbefalt fra 5 år og oppover).
Booking/Bestilling: Telefon: (+47) 95 05 08 99 
E-post: post@valdresalpin.no

Aurdal Fjellpark
Åpningstider
1/9 - 25/9 fredag, lørdag og søndag  11.00 - 16.00 
Midtuke, ingen fast åpningstid, men vi er tilstede stort sett hver dag.  
Skulle vi være ute ved våre hytter/leiligheter, henger vi opp en lapp ved resepsjonen.  
Det er bare å komme til hytta/leiligheten der vi er, eller ringe oss, så kommer vi ned til resepsjonen.  
Vi kan alltid steke en vaffel, servere kaffe eller noe kaldt i glasset..
Velkommen skal dere være!

Hytter og leiligheter til leie. 
Priseksempel: 5-6 personers leilighet fra kr. 850,- pr. natt
Vi har også større hytter og leiligheter.

Åpningstider høstferien uke 40
Fredag   11.00 – 16.00
Lørdag  11.00 – 17.00
Søn, man og tirsdag 11.00 – 16.00
Onsdag 11.00 – 17.00  Familie quiz kl. 16.00
Torsdag 11.00 – 17.00 Friskis og svettis trening på ballsletta kl. 15.00. Passer for alle.
Fredag 11.00 – 17.00 Premieutdeling Aurdalsåsen Open kl. 19.00
Lørdag  11.00 – 17.00
Søndag  11.00 – 16.00

Vi baker kanelboller hver dag og har lunsj servering.
Vi har dagens aviser, VG, Dagbladet og godt humør!  
Dersom dere ønsker andre aviser, så send oss gjerne en melding kvelden før!

KONTAKT
Telefon: 90 74 05 05
E-post: post@aurdalfjellpark.no
www.aurdalfjellark.no 

NYHETSBREV SEPTEMBER 
(inkl. program høstferien)Aurdal i Valdres



Aurdalsåsen Open 3/10
Vi inviterer til den 11. utgaven av AURDALSÅSEN OPEN.  
Dette er golfturneringen for hyttefolket i Aurdalsåsen. 
Turneringen er åpen for alle, store som små. Eneste betingelse er at man har gjennomført  
”Veien til golf ”, Grønt Kort eller enda bedre, har hytte i Aurdalsåsen eller er gjest hos noen der! 
PÅMELDING ER NØDVENDIG!

Program fredag 3.10

09.30 - 10.00 Registrering av fremmøtte og tildeling av flighter
10.00  Felles orientering m.m.
10.30           Tee off på Valdres Golfklubb hull 1 - 9
16.00           Siste frist for innlevering av scorekort
19.00     Premieutdeling 
             Samling i Fjellparkstua med Pizza og After-Golf

Orienteringsposter satt ut i terrenget
Orienteringskart får du kjøpt hos;
- Aurdal Fjellpark Valdres
- Danebu Kongsgaard
- Kiwi Aurdal
Totalt 14 poster er satt ut i år. Det er to “løyper”, og ALLE barn som tar 7 poster får premie!
Kartene koster kr. 50,-
Postene henger ute til 11. oktober 2015 (etter høstferien).

SISTE NYTT
Status nytt alpinområde

Byggingen av ny bakke er avhengig av endringer på eksisterende reguleringsplaner.  
Nødvendige avklaringer forventes i løpet av vinteren slik at bygging påbegynnes sommeren 
og høsten 2016.

Utbedringer i snøproduksjonsystemet

Valdres Alpinsenter gjør store utbedringer i snøproduksjonsystemet i løpet av denne høsten.  
Nye snøkanoner og flere rørsystemer kommer på plass.  I slutten av oktober vil alpinsenteret 
også få levert en helt ny preppemaskin som vil være til stor hjelp for å skape optimale forhold  
til vinteren. Alpinsenteret har også andre spennende nyheter som de kommer tilbake med  
utover høsten.

Tomteområdene Storstøllie og Valaknatten
Storstøllie er pr. september snart utsolgt. Det er fortsatt noen veldig fine tomter igjen. 
På Valaknatten er det pr. september kun 18 tomter igjen.
Det er avtalt flere visninger og tomtebefaringer i løpet av kommende uker.

Hva skjer i Valdres - www.valdres.no
September Guidet topptur til Falketind i Jotunheimen
  Bli med på guidet tur til Falketind - 2067 moh. 10-12 timer.  
  Oppmøte ved Tyinholmen kl 08.00.  
  Deretter kjører vi egne biler...
  Mrk. Minimum 4 personer påmeldt eller betaling tilsvarende  
  4 personer for at turen arrangeres…
26/9  Show med 70- og 80-tallsheltene Stein Ingebrigtsen og Dag Spantell, samt  
  hele Norges Jenny Jenssen på Radisson Blu, Beitostølen.


