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Dag 1, fredag 5. september       
Avreise fra Vågå til Trysil. Vi plukker opp glade ryper på tur nedover dalen. 
 

Innkvartering Park Inn Trysil Mountain Resort. Dette hotellet i Trysil ligger blant de spektakulære 
norske fjellene. Det sofistikerte spa- og velværesenteret, som har en finsk badstue og tyrkisk 
dampbad, tilbyr den perfekte medisinen mot trøtte muskler. Bespisning på stedet og velutstyrte 
rom, suiter og leiligheter sørger for et komfortabelt, forfriskende opphold. 
 

Overnatting i hotellrom eller 4- eller 6personsleiligheter. 
 

   
 
Dag 2, lørdag 6. september       
Frokostbuffé med varme og kalde retter på hotellet.  
 

Egen transport til startområdet 
 

Trysilrypa 
 
Her møtes over 4.500 spreke ryper for å oppleve høstfjellet - og for å ha det hyggelig sammen. Dere kan 
velge mellom løp med tidtaking eller turmarsj. Løypene er på 6, 10 eller 13 km og går i variert terreng. 
Deltagerne får utdelt T-skjorte, ”goodiebag” og tilgang til festteltet med masse underholdning etter løpet. 
 

Egen transport tilbake til hotellet. 
 

Rypenes aften 
 
Velkommen til en herlig avslutning på rypehelga! Rypenes aften inneholder god mat, heftig musikk og underholdning av høyeste 
kvalitet! Festkvelden arrangeres i det store teltet på Trysil Høyfjellssenter, som rommer inntil 700 gjester. I løpet av kvelden blir det servert 
en fristende retter med mange velsmakende godbiter. Det finnes også glutenfrie retter for de som ønsker dette. God mat, flott 
underholdning og noen ekstra overraskelser underveis gjør dette til den perfekte rypekvelden  
 
NB! Vi anbefaler gode klær og varme sko i teltet. Selv om det er et oppvarmet selskapstelt, vil utetemperaturen påvirke varmen inne.  
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Dag 3, søndag 7. september       
Frokostbuffé med varme og kalde retter på hotellet. 
 

Mulighet for å benytte Spaavdelingen på hotellet 
 
Utsjekk og retur til Nord-Gudbrandsdalen 
 

   
 
Pris  
 
 Dobbeltrom 

inkl. frokost 
4p leilighet 
inkl. frokost 

6p leilighet 
inkl. frokost 

4p leilighet 
eks. frokost 

6p leilighet 
eks.frokost 

Påmelding før 1. juni Kr 3.550,- Kr 3.300,- Kr 3.190,- Kr 3.000,- Kr 2.900,- 
Påmelding etter 1. juni Kr 4.050,- Kr 3.800,- Kr 3.690,- Kr 3.500,- Kr 3.400,- 
 
 
Enkeltromtillegg: kr 1.150,-  
 
Denne prisen inkluderer: 

• Transport per moderne buss fra Jotunheimen Turbusser AS 
• 2 overnattinger på Park Inn Trysil Mountain Resort, som beskrevet ovenfor. Prisen forutsetter 

at leiligheten fylles med maks antall deltagere. 
• 2 x frokostbuffé med kalde og varme retter. Kun i pakkeprisen som inkluderer dette. 
• Deltakeravgift Trysilrypa, inkl. T-skjorte og goodiebag 
• Billett til Rypenes aften (fest lørdagskveld) inkl. middag og 1 drikkebong til middagen 
• Fri tilgang til hotellets velværeavdeling avdeling  

 
 
Bindende påmelding før 21. juli. 
 
 
Ta kontakt for mer informasjon. 


