Priser inkludert fullpensjon
Pris pr kursdeltaker pr døgn: Kr. 1540,- Pris
pr ledsager pr døgn: Kr. 395,Pris pr barn fra 5 år i deltakers rom pr døgn:
Kr. 150,Barn under 5 år bor og spiser fritt
Dagpakke
Dersom du ikke bor på Bardøla tilkommer det
en dagpakkepris på Kr. 2075,- for hele uken.
Denne inkluderer bla lunsj og kaffepauser
alle dager + kursmiddagen på onsdag. For
kortere kurs er dagpakkeprisen lavere.
Henteservice
Vår hotellbil står klar på Geilo stasjon på
kveldstog søndag kveld samt alle formiddags
tog på mandag. Dersom du kommer på
andre tidspunkt/dager, vær snill å ringe vår
resepsjon på 32 09 41 00 eller send e-post
til resepsjon@bardola.no
Sofias Cafè og Bar
-er åpen hver dag kl 12:00 til kl 22:00.
Barock’n
- ligger i 2. etasje og er åpen hver dag fra kl 18:00.
Her finnes det også biljard. Vil du se kamp? Snakk
med oss om fotball på storskjerm.
Velvære
I 1. etasje finnes Sylvias velvære og Geilo
Fotklinikk. For bestilling av timer, kontakt
resepsjonen. Basseng, sauna, solarium og trenings
rom er åpent fra kl 07:00 til kl 23:00
Vaskemaskin og tørketrommel med mynt innkast
finnes i kjelleren.
Røykfritt
Dette er et røykfritt hotell. Vi har røykeveranda
ved salongen i 2. etasje

PC og internett tilgang
Vi har to PC’er i resepsjonen og en i
kursavdelingen. Disse kan benyttes gratis. Det er
skriver tilknyttet den ene i resepsjonen. Vi har og
åpen internettsone (Bardøla WLAN) på hele
huset.
Brannsikkerhet
* Ikke bruk heis
* Gjør deg kjent med nødutganger
* Oppmøte i resepsjonen
Geilo
- sentrum ligger ca 1,4 km fra Bardøla. Der finnes
et utvalg butikker, minibank og postkontor.
Utsjekk
- av rommet er kl 11:00.
I resepsjonen finner du tur- og løypekart,
informasjon om Geilo og et utvalg kioskvarer;
samt aviser til salgs.
Ønsker aktiviteter som fisking, klatring,
motorsport, ski eller annet er resepsjonen
behjelpelig med både informasjon og bestilling.

