
Juicekurs for barn (6-14 år) på Hovden Alpin Lodge
Vi gjentar suksessen og arrangerer juicekurs for barn (6-14 år) 
på Hovden Alpin Lodge i vinterferien. Lær deg å lage dine egne 
juicedrikk. Vi går gjennom noen klassiske juicedrikker og du får 
sjansen til å komponere din egen drikk.

Kurset holdes i biblioteket på Hovden Alpinsenter, mamma og 
pappa får gjerne sitte å se på. 
Onsdag og søndag mellom kl 16.00 og 17.00. 
Påmelding hos hovmester på Hovden Alpin Lodge, eller på 
mail senest en time før 
kursstart. 

(Det kan være lurt å 
booke i god tid da det ble 
tidlig fullt i fjor)

Maks 8 deltakere 
per kurs. 
Pris kr. 200,-

Quiz på Skikroa:
Hver dag i vinterferien kan man gå på vår 
lille familiequiz inne på Skikroa. 
Vi har satt opp spørsmål 
for barna rundt om i 
lokalet, spørsmålsark 
finner du i kassen. En liten 
overraskelse venter til alle 
som leverer inn sine svar. 
Gratis.

Ballongutdeling 
på Skikroa:
Hver dag mellom 
kl. 09.00 og 12.00 får 
barna gratis ballong 
når de handler hos oss.

Hovden Alpin Lodge
Uke 7 (12.2- 18.2):
Man-fre:  11.00-23.00
Lør:  11.00-02.00
Søn:  11.00-23.00

Uke 8 (19.2- 25.2):
Man-fre:  11.00-23.00
Lør:  11.00-02.00
Søn:  11.00-16.00
Book bord på 
www.hovdenalpinlodge.no
Tlf: 37 93 94 01

Offpiste Hovden
Uke 7 (12.2- 18.2):
Man-tors: 11.00-24.00
Fre-lør:  11.00-02.00
Søn:  11.00-24.00

Uke 8 (19.2- 25.2):
Man-tors:  11.00-24.00
Fre-lør:  11.00-02.00
Søn:  11.00-24.00

www.offpistehovden.no
Tlf: 37 93 94 02

Skikroa Hovden
Uke 7 (12.2- 18.2):
Man-Søn: 09.00-16.00

Uke 8 (19.2- 25.2):
Man-Søn:  09.00-16.00

www.skikroahovden.no
Tlf: 37 93 94 02

ÅPNINGSTIDER:

Afterski og nattklubb på Offpiste:
Hatt en lang dag i bakken og er tørst etter skikjøringen? Det løser 
vi! Inne på Offpiste er det høy stemning hele vinteren. Vi har stor 
takhøyde og bord som er lagd for å danse på. 
DJ står for underholdningen hver fredag fra 22.00 og lørdager fra 
15.30. Hvis du blir litt sulten baker vi ekte Italiensk party-pizza 
med råvarer direkte fra Italia, noen sier at det er Sørlandets beste 
pizza? Her kan vi love god stemning utover hele ettermiddagen, 
kvelden og natten!

DJ’s:
10/2: Dj SunnyH
17/2: Dj St.Einar
24/2: Dj Stian Nag

Aldersgrense: 20 år
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