
Grotli  

Grotliprøven 21. – 24. april 2022 

  

Da prøver vi igjen og håper alle gode makter står oss bi og muliggjør årets hundeprøve på Grotli. Vi 

har hatt et par trøblete år, men nå må det vel bli bedre??  
Her er vårt tilbud og priser til fuglehundene og deres eiere, og ser fram til å ønske velkommen til ei 

artig og virusfri prøvehelg med (forhåpentligvis) god sporsnø, sol, heimlaga mat, trivsel og 
nyoppussede rom (i 2. og 3. etg.)   

  

Årets hundeprøvepriser:   

o Pr. pers. pr. døgn i dobbeltrom inkl. vinterpensjon: kr.1020,-   

o Enkeltrom inkl. vinterpensjon: kr. 1220,-   

o Tillegg pr hund på rommet (i eget bur) kr. 150 pr. natt   

 

I vinterpensjon inngår frokostbuffet, selvsmurt nistepakke, fylt termos og middag.   

 

   

Noen retningslinjer for oppholdet:   

• Vi er klar over at dere som deltar på hundeprøven i utgangspunktet ikke helt har oversikt 
over hvor lenge dere skal delta/bo på hotellet. Dersom dere forlater Grotli tidligere enn det 

som i utgangspunktet er bestilt, ber vi om at dere varsler kvelden før og sjekker ut før kl. 

11:00 den dagen dere velger å reise hjem. I motsatt fall tilkommer et gebyr på kr. 500,-   

• Alle hunder må være inni buret når han/hun er på rommet. Vi har dessverre erfart skader på 

inventar som følge av løs hund uten tilsyn på rom. Skader skal varsles og vi blir enige om evt. 

erstatning. Alle rom blir gått over etter at dere har reist hjem. Finner vi skader på møbler 
eller tekstiler som ikke er varslet, eller evt. behov for særskilt renhold, vil vi etterfakturere 

antatt utbedringskostnad, minimum kr. 800,-  

• På Grotli har vi mange skiløpere i og utenfor løypene. For alles trivsel så ber vi om at det 

utvises hensyn og at hundebæsjen plukkes opp!   

  

Velger du å bo i egen bil på Grotli, så tilbyr vi vår parkeringsplass til dette formål. Dere kommer da 
inn i resepsjonen og får parkeringsbevis/betaler etc.    

  

Bobilpriser:   

Kun parkering      1 døgn kr. 190; - / 2 døgn eller mer kr. 160; - pr døgn (forskuddsbetaling)  

  

Ønsker dere å spise inne på hotellet, så er dere velkommen til det og da betaler dere i resepsjonen 
enten etterhvert eller samlet før avreise. Bare gi beskjed til resepsjonen/serveringspersonalet.   

Frokost og selvsmurt matpakke  kr. 150; - (Fylt termos kr 75,- i tillegg) 

Middag (tors/fre)    kr. 395; -   

Jegermiddag (lørdag) kr. 460; -   

  

Hjertelig velkommen til fjells!  

Bestilling kan gjøres gjerne på e-post: post@grotli.no eller på telefon 61 21 74 74  

Hilsen Grotlifolket  

mailto:post@grotli.no

