PÅSKEN PÅ OSET – PROGRAM 2019
Lørdag
Gøy i akebakken – la oss bli kjent – 16-17
Ansiktsmaling av Mari i resepsjonen 17.30-18.30
Påskeleker for barna på dansegulvet 20 - Limbo
Palmesøndag
Gøy i akebakken – akekonkurranse - scooterkjøring 16-17
Viten-show med Andreas Wahl i Amundsen-sal 2.etg 20.30
Mandag
Skirenn - idealtid – 16
Premieutdeling på dansegulvet 20.30 - stolleken
Tirsdag
Gøy i akebakken – scooterkjøring 16-17
Ansiktsmaling av Mari i resepsjonen 17.30-18.30
Familiequiz for små og store med Andreas Wahl i salongen 20.30
Onsdag
Gøy i akebakken – akekonkurranse - scooterkjøring 16-17
Foredrag på konferansesalen om aktivt friluftsliv på Golsfjellet
Skjærtorsdag
Gøy i akebakken – scooterkjøring 16-17
Familieunderholdning med Øystein og Arne 20.00
”Elektrisk” et spektakulært show med Andreas Wahl som temmer
naturkreftene 21.00 (ute!)

Langfredag
Påskemoro på Oset for hele familien!
 Lek i akebakken med aktivitørene våre – scooterkjøring kl 15.00-16.15
 Påsketoner og quiz med Øystein, Joseph og Arne kl 15.30
 Påskeeggjakt med Andreas Wahl kl 16.30
 Vinsmaking/foredrag med Toralf Bølgen kl 17.30-18.30
 Påskestemning med Iancu ved pianoet kl 18.00
 Påskeleker for barna 20.00
 Underholdning med Iancu ved pianoet fra 21.00
 Påskeandakt i kirken 21.00 – påskekonsert

Påskeaften
 Osets påskeskirenn – idealtid, også premie for mest kreative
antrekk/kostyme! Om ikke du vil gå, kom og hei og bli med og lag
stemning! Kl 15.30
 Ansiktsmaling av Mari i resepsjonen 17.30-18.30
 Bobler – foredrag og smaking med Toralf Bølgen 17.30-18.30
 Stor påskebuffet 1830-2100
 Premieutdeling og familieunderholdning på dansegulvet kl 20.30
1. Påskedag
Gøy i akebakken - snøscooterkjøring 11-12
Takk for i år! – husk å bestill påskeopphold 2020

-med et lite forbehold om endringer i programmetKJEKT Å VITE:
o Hver dag står våre Oset-aktivitetsledere i husløypa, det blir fyrt
opp i bålpanna og man får grille marshmellows om man vil. En
perfekt runde for de små 3 km, med motivasjon underveis
o Gøy i akebakken hver dag fra kl 16-17. Snøscooterkjøring kr 50,





Måltider:
o Frokost 8-10
o Lunsj 13-14.30 (kr 295,-)
o Påskebuffet eller 3-retters middag hver kveld fra 18.30-21.00
Bistrobar med alle rettigheter åpen alle dager kl 11-18
Ferske kanelsnurrer fra Bakeriet i Bagnkst, småretter og deilige kaker
fra Kjersti’s konditori!
Vi har inngått samarbeid med Bakeriet i Bagn. Hver dag fra kl 9 selger
vi nybakte surdeigsbrød og kanelknuter i resepsjonen!



Vår barpianist Iancu, underholder hver dag fra 18-19 og fra 21.00 og
utover...



Svømmehall; trimrom, badstue og solarium kl 7-19
(gratis for hotellgjester – andre kr 50,- barn/kr 100,- voksne)

o Badstue 17-19





Lekerom, biljard (kr 50,-), bordtennis (kr 20,-) – 30 min.
GOLSFJELLET ALPINSENTER åpent 10-16 hver dag, ny trivelig
varmestue med godt utvalg av mat og drikke. Alle rettigheter.
GRATIS åpent wifi (nettverk ”oset”)

Vi er veldig takknemlige om du vil fortelle om gode opplevelser/ting du er
fornøyd med på Tripadvisor. Og vi synes det er gøy når du bruker emneknagg
#osethotell #osethøyfjellshotell #oset og gjerne #golsfjellet på instagram
Om det er noe du er missfornøyd med håper vi du forteller oss det, slik at vi
kan prøve å rette opp/forbedre oss
Håper du får en herlig påske her hos oss på Oset, vi skal gjøre det vi kan for å
lage en fin ramme rundt ferien din!
Påskehilsen fra alle oss her på Oset!

