
GEILO SKISKOLE OG EVENT  

Garantert moro og latter!  

1. Vinter Olympiaden  2. Aking  

3. Slalåm Cup  4. Power Break  

5. Trugetur   6. Langrenn  

7. Hallingskarvet på langs 

8. Basecamp 



SLAATTA SKISENTER AS  +47 32 09 03 70     event@geilosnowsport.no 

Samarbeidsoppgaver i vintermiljø som bringer fram mye latter.  

Før laget gjennom hinder løypa med bind for øynene.  

Langrennsstafett utenom det vanlige, stavkast, norsk karaoke og 

andre morsomme lagoppgaver. Likt 5 og 7 kamp. 

 

En hyggelig stund med musikk, drikke og bål sammen med kolleger 

og venner i Slaatta Basecamp. Vinter Olympiaden passer perfekt for 

dere som ønsker teambuilding aktiviteter og samarbeid. 

 

Vi tilpasser oppgaver og aktiviteter etter deres ønsker! 

 

Passer: Alle aldre 

Tid: 1-2 timer 

Klær: Bekvemt og varmt 

Periode: Nov-April 

Pris:  325,-/ pers. 

 Redusert pris for store grupper 

VINTER OLYMPIADEN 
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Ta med venner og kolleger på latterfylt moro de sent glemmer.  

Vi aker på flere typer akebrett og det blir garantert  

mye fart og ukontrollerte svinger.  

 

Arenaen på Slaatta egner seg perfekt for aking , godt med plass, 

avskjermet område og lang akebakke med muligheter for variert 

hastighet. Basecampen ligger i målområdet , her nyter vi varm 

drikke, bål og musikk. Akingen skjer i sikrede områder og kan 

arrangeres på dagtid og  kveldstid.  

 

Det blir garantert mye fart og ukontrollerte svinger! 
 

Passer: Alle aldre 

Tid:  1-2 timer 

Klær: Varmt og godt 

Periode: Nov-April 

Pris: 325,-/ pers. Redusert pris for store grupper   

AKE KONKURRANSE            
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Konkurrer i slalåm eller parallellslalåm på alpinski likeså som  

på langrennsski. For dere som ønsker ekstra utfordring lager vi  

hinder og hopp i løypa. 

 

Ta frem konkurranseinstinktet! 
 

Morsom aktivitet på ski. Kan gjennomføres på dagtid og kveldstid. 

Vi har startnummer, tidtakerutstyr, musikk og det som trengs for 

et hyggelig skirenn. Aktiviteten passer for alle nivåer på ski ,da vi 

tilpasser løypa ut fra deres ønsker og behov. 

 

Passer: Alle aldre 

Tid: 1-3  timer 

Klær: Skiklær 

Periode: Sesongstart til sesongslutt 

Pris: 350,-/pers. Redusert for store grupper 

SLALÅM CUP 
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Små forandringer i din skiteknikk kan gi deg  

maksimal opplevelse - la oss inspirere og utvikle deg på ski. 

 

Bli med på Carvingkurs og nyt  

følelsen av mestring! 
 

Ta på skiene og la en PRO skitrener guide deg gjennom skienes 

verden.  Opplev følelsen av at skiene gjør jobben og få tips om 

hvordan du kan utvikle skikjøringen din! 

 

Antall: For små og store grupper 

Passer: For alle som kan kjøre parallelle svinger i alle løyper 

Tid: 1,5-3 timer/ heldag 

Klær: Skiklær 

Periode: Skiheisens åpningstider dag/ kveld 

Pris: 6-10 pers. fra 395,-/pers. inkl. topp skiutstyr 

 1 instruktør/ guide per maksimum 10 pers 

 Skipass fra 175,- 

CARVINGKURSET 
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Etter mye tid innendørs kan det være deilig å komme seg ut  

i champagneluften.  

 

La en utdannet skiinstruktør guide deg gjennom Geilos løypenett 

og øke gleden av å stå på ski med bedre teknikk. 

Vi tar koseturen på ski, kjører innom Slaatta Stugu og smaker på 

den berømte ”Slaatta bollen” og en varm kopp sjokolade. 

 

Opplev nytelse!  
 

Antall: For små og store grupper 

Passer: For alle 

Tid: 1,5-3 timer/ heldag 

Klær: Skiklær 

Periode: Skiheisens åpningstider dag + kveld 

Pris: 6-10 pers fra 295,-/ pers. inkl. skiutstyr 

 1 instruktør/ guide per maksimum 10 pers 

 Skipass fra 175,- 

POWER BREAK 



Er du glad i fjell og natur, vil dette være den perfekte måten å 

oppleve vinterfjellet på.   

 

Magisk!  
 

Truger er en eldgammel måte å ferdes på i vinterstid. 

Med våre moderne og lette truger stilles det ingen krav til 

spesielle ferdigheter for å bli med på tur. 

På Slaatta Skisenter kan du leie truger for egne turer eller bli 

med på guidet trugetur. 

 

Antall: For små og store grupper 

Passer: For alle 

Tid: Fra 1,5 time 

Klær: Varme klær 

Periode: Når snøen ligger hvit 

Pris: Fra 150,-/ pers. 

TRUGETUR 
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Ta fram langrennsskiene og la en utdannet langrenns guide ta 

deg gjennom det mektige vinterlandskapet. 

 

Få tips om hvordan din langrennsteknikk kan bli bedre og 

hvordan du får bedre flyt. 

 

Vi pakker sekken og begir oss ut i det fantastiske landskapet. 

  

        Harmoni... 
 

Passer: Alle  

Tid: 2-4 timer 

Klær: Sport/ skiklær 

Periode: Vintersesong 

Pris: Fra 395,-/ pers. inkl. langrenns utstyr 
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LANGRENNS TUR 



Nyt en heldags langrennstur på fjellet med guide!  
 

Geilo - Prestholtsæter – Ustaoset 

 

Hallingskarvet  er en ca. 35 km. lang fjellrygg . Skarvet består av 

nakent fjell og er noe av det villeste og fineste fjellparti man kan finne 

i Norge. Høyeste topp er på 1933 moh. 

 

Vi tar lunsj på Prestholtseter og avslutter med  

boblebad på Dr. Holms Hotel. 

 

Pris: 1450,- per person  

(minimum 4 personer) Inkl. skiutstyr, lunsj, togreise og boblebad  
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HALLINGSKARVET  



Koselig stund ved åpen ild i idyllisk vintermiljø, føl varmen i rumpa fra 

reinsdyrskinnene og hev glasset for å utbringe en skål! 

 

Vi ordner arrangement i et flott miljø med bål og musikk. 

 Samtlige aktiviteter kan kombineres med mat og drikke.

       

Nytelse!  
 

Basecampen inngår i samtlige aktiviteter men kan også bestilles separat.  

Passer for små og store grupper og kan kombineres med mat og drikke. 

   

Pris : Basecamp inkl. lydanlegg Fra 5500,- 

 

MENY 

Kokkens Lapskaus  115,-/ pers 

Kokkens Beta eller Gulasj suppe 95,-/ pers 

Grilltallerken m. potetsalat 185,-/ pers 

Pølsetallerken m. potetstappe 165,-/ pers 
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BASECAMP 


