firmaskidag
med Nordmarka Opplevelser

Firmamøter

på Tryvannstua

Skidag: nyoppkjørte skiløyper, topp alpinanlegg, kanefart,
akevittsmie, ski-instruksjon pluss andre aktiviteter.
Afterski: spise godt, hygge i lavvo, kick-off, møtevirksomhet
og kveldsarrangementer. Transport tur/retur.
Nordmarka opplevelser: Tryvannstua, Ski & Guide Event og Elveli Gård

Ski- og aktivitetsdag i Nordmarka

Foto: Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Nordmarka Opplevelser: Tryvannstua, Ski & Guide Event
og Elveli gård, arrangerer skidager for små og store
bedrifter i Nordmarka.
Aktiviteter, foruten ski og alpint, kan være trugeløype,
elgsafari, skikurs, kjøring med hundesleder, kanefart,
guidede turer i marka, besøk i akevittsmia på Elveli gård
samt Holmenkollen eller Skimuseet, osv.
Etter utendørsaktivitetene kan man trekke inn til afterski
eller andre aktiviteter. Hva med Nordmarkas eksotiske
viltgryte med lokale råvarer og tilhørende godt drikke?
Gå inn på www.tryvannstua.no for øvrige menyforslag.

Velkommen til
Tryvannstua!
Tryvannstua ble bygd i 1931. Stua
ble bygd av vindfallstømmer etter
stormen i november 1930, og ble
utvidet og ombygd i 1965. Skianlegget Tryvannskleiva ble også anlagt
etter stormfellingene i 1930. Det
første rennet ble avviklet i 1933.
Tryvannskleiva fikk som den første
i Norden skitrekk i 1938.
Tryvannstua er i dag et samlingspunkt for turer og aktiviteter i
denne delen av marka, og vinterstid
kryr det av besøkende her som
bruker stua som varmestue når
de står på ski og brett i Tryvann
Vinterpark.

Sommerselskaper på Tryvannstua
Tryvannstua kan være vert for bedriftens vår- og
sommertilstelninger. I eksotiske Nordmarka kan vi
arrangere grillparty med f.eks. helgrillet lam eller
annen passende grillmat. Ta kontakt for et
uforbindtlig tilbud. HUSK! Vi kan også arrangere
transport tur/retur.

møtepakker vår, sommer, høst
Lille Tryvann
Oppmøte på p-plassen ved Tryvannstårnet. Vi spiser en
enkel frokost i lavvoen, alle henter ut hver sin sykkel. Så
sykler vi ned til Tryvannstua og holder de planlagte
møtene. Så bærer det ut på sykkeltur i Nordmarka. Vi
møtes til en enkel lunsj i skogen og sykler senere tilbake til
Tryvannstua. Det serveres en to-retters middag på
ettermiddagen/kvelden.
Enkel møtepakke
Oppmøte direkte på Tryvannstua til enkel frokost og kaffe.
Etter møtevirksomheten serveres lunsj og vi avslutter
dagen med uteaktiviteter som klatring, bueskyting,
hinderløype, skiskyting, etc.
Ordinære møter
Hold møter i flotte lokaler på Tryvannstua i rolige,
eksotiske omgivelser. Lokalene har storskjerm, trådløst
internett og andre møtefasiliteter. Vi kan også arrangere
transport tur/retur.
Ta kontakt for priser på alle pakkene.

Våre nyoppussede møtelokaler har kapasitet
til 60 møtedeltagere. Lokalet har trådløst
internett, storskjerm, overheadprojektor og
flipover. Vann og frukt inngår i leien, men
vi kan levere kaffe og andre forfriskninger
i tillegg.

