Invitasjon til Thai-treff
6.- 8. september 2019

Vi ønsker familier som har eller venter barn fra Thailand velkommen til Thaitreff på Fagerhøy Fjellstue 6.- 8. september 2019.
Fagerhøy Fjellstue ligger i det gamle stølsområdet Myking i Hallingdal, ca. 20 km. fra
Nesbyen (retning Tunhovd). Stedet ligger 1000 m over havet, og det er flotte muligheter for
både barn og voksne til å ta seg ut i naturen. Nærmeste topp er ca. 20 min gange unna, og
derfra er det god utsikt til Golsfjellet, Hemsedalsfjellene og Hallingskarvet.
Det er til sammen 25 rom (dobbeltrom og familierom), og alle rom har dusj og toalett.
Mer info om fjellstua finner du på www.fagerhoy.no, eller på Facebook siden deres.
Overnatting fredag – søndag koster:
Kr. 1.500,- pr. voksen
Kr. 750,- pr. barn (3-14 år)
Kr. 0,- for barn til og med 2 år i medbrakt reiseseng. Dersom en ønsker å låne fjellstuas
reiseseng (ferdig oppredd) koster dette kr. 200,-. Gi beskjed ved påmelding!
Prisen inkluderer:
• Middag fredag kveld.
• Frokost, nistepakke og middag (thaibuffet) lørdag.
• Frokost og nistepakke søndag.
• De som vil kan ta med termos og fylle med kaffe, te eller saft ved frokosten lørdag.
• Fjellstuen har hotellstandard. Oppredde senger og rengjøring inngår i prisen.
• De av som har hund og ønsker å ha den med, har anledning til det. Gi beskjed v/påmelding.
(NB! Hund koster 300,- for hele helgen).

PROGRAM:
Fredag:
Fredag ettermiddag: Velkommen til Thaitreff!
Kl. 18:30 og utover: Middag + sosialt
Kl. 21:00: Kort informasjon om treffet i tv-stuen
Lørdag:
Kl. 08.00-10.00: Frokost
Kl. 11.00: Felles oppmøte utenfor, for avgang til Mykingsjøen
Kl. 11.30-15.00: Aktiviteter ved Mykingsjøen, grilling (pølser og pinnebrød) mm
Kl. 15.30: Sosialt samvær på fjellstua + lek og spill for barna
Kl. 17.30: Samling for voksne for evaluering av arrangementet i peisestuen
Kl. 17.50: Fellesbilde
Kl. 18:00: Middag/thai buffet med sosialt samvær utover kvelden. Loddsalg.
Etter middag: Diverse aktiviteter for store og små ☺
Søndag:
08.00-10.00: Frokost. Deretter avreise eller aktiviteter i egen regi
Merknader til programmet:
Fredag kveld serveres det middag etter hvert som dere ankommer.
Lørdag formiddag er det aktiviteter v/Mykingsjøen – i gangavstand fra fjellstua. Det blir div
aktiviteter og vi regner også i år med å ha utlån av kanoer (og redningsvester) til disposisjon.
Det er mulig å fiske. Eget fiskeutstyr må medbringes. De over 14 år som skal fiske må kjøpe
fiskekort. Det blir ordnet felles grillmat og drikke, og så hjelper vi hverandre med grillingen.
Lørdag kveld møtes vi før middag for å evaluere treffet og planlegge neste års treff. Deretter
er det middagsbuffet. Vi satser på den tradisjonelle thai buffeten også i år ☺ Etter middag er
det utlodning. Vi ber alle om å ta med en gave/gevinst til maks kr. 50,-, der man tenker seg
at et av barna vil være den heldige vinner.
Søndag morgen møtes vi til frokost, men det er ellers ikke lagt opp noe program for dagen.
Langedrag familiepark ligger ca. 20 minutter unna og Vassfaret bjørnepark ca. 45 min unna.
Begge er gode alternativ for de som ønsker. Treffet avsluttes etter frokost søndag morgen.
Til de som ikke har vært med tidligere, vil dere se at treffet er veldig hyggelig både for store
og små! Fjellstua er ikke stor, og det er oversiktlig og trygt for både barn og voksne! ☺
Det er mye å finne på, og gruppa er ikke større enn at det er lett å bli kjent med de andre
deltakerne - Barna stortrives hvert år!!

Påmelding så snart som mulig og senest 1. juli til:
chavstad67@hotmail.com (Christian Havstad)
I påmeldingen ønskes følgende opplysninger:
• Navn på alle deltakere og barnas alder. Evt om dere har med hund.
• e-post-adresse(r)
• Telefonnummer

Betaling innen 1. juli til konto 1203.15.91846 (Christian Johan Havstad).
Merk giro/innbetaling med familiens navn. Viktig slik at vi vet hvem som har betalt.
Ta kontakt dersom dere har spørsmål: Christian, tlf. 918 67 117 eller Trond, tlf. 402 21 231.

Vi ønsker gamle og nye deltakere hjertelig velkommen!

