
Tilbud overnatting - Trysil 

bookTrysilonline  har gleden av å tilby følgene priser på overnatting i Trysil. Da i perioden 1. november 
til 20 desember 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nye Skitorget: 
Her bor dere meget sentralt i forhold til bakken. Disse leilighetene varierer i størrelse, fra 4 sengs til 8 
sengs leiligheter. Leilighetene er fullt utstyrt med det man trenger for et opphold.  
(Dynetrekk/putetrekk/laken må medbringes, eventuelt kan dette leies i vår resepsjon) 
 
4 sengs leilighet 
Søndag – Torsdag: 2395,- inkludert sluttrengjøring.  
Torsdag – Søndag: 2845,- inkludert sluttrengjøring. 
Fredag – Søndag: 2595,- inkludert sluttrengjøring. 
 
6 sengs leilighet/6+1 sengs leilighet: 
Søndag – Torsdag: 2995,- inkludert sluttrengjøring.  
Torsdag – Søndag: 3495,- inkludert sluttrengjøring. 
Fredag – Søndag: 3245,- inkludert sluttrengjøring. 
 
8 sengs leilighet: 
Søndag – Torsdag: 3395,- inkludert sluttrengjøring.  
Torsdag – Søndag: 3995,- inkludert sluttrengjøring. 
Fredag – Søndag: 3645,- inkludert sluttrengjøring. 
  
Booking gjøres på mail: janterje@booktrysilonline.com eller på telefon: +47 954 33 011 
Rabattkode: Värmlands Alpina (Må oppgis) 
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Trysilfjell Apartment Hotel: 
Nærmere skibakken er det vanskelig å komme her i Trysil. Her har du nemlig både bakke og heis rett 
utenfor hotelldøra. Det gjøres en rekke oppgraderinger av Trysilfjell Apartment Hotel foran kommende 
sesong, blant annet åpnes en ny resepsjon som er åpen 24 timer i døgnet, det kommer et nytt lite 
bakeriutsalg og det er bygd et nytt stort lekerom i kjelleren med «en liten kinosal» Vi gjør oppmerksom 
på at vi her kun har gitt tilbud på de leilighetene som er nyoppusset. Vi har også leiligheter som er 
rimeligere enn disse. I prisen på Ny 4 sengs leilighet og Ny 6 sengs leiligheter inngår også sengetøy. 
 
Ny 4 sengs leilighet 
Søndag – Torsdag: 2595,- inkludert sengetøy og sluttrengjøring.  
Torsdag – Søndag: 2995,- inkludert sengetøy og sluttrengjøring. 
Fredag – Søndag: 2795,- inkludert sengetøy og sluttrengjøring. 
 
NY 6 sengs leilighet: 
Søndag – Torsdag: 3545,- inkludert sengetøy og sluttrengjøring.  
Torsdag – Søndag: 4145,- inkludert sengetøy og sluttrengjøring. 
Fredag – Søndag: 3845,- inkludert sengetøy og sluttrengjøring. 
 
4 sengs leilighet Anneks: 
Søndag – Torsdag: 2100,- inkludert sluttrengjøring. 
Torsdag – Søndag: 2100,- inkludert sluttrengjøring.  
 
Booking gjøres på mail: janterje@booktrysilonline.com eller på telefon: +47 954 33 011 
Rabattkode: Värmlands Alpina (Må oppgis) 
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Bakkebygrenda og Vikinggrenda: 
Bakkebygrenda er en stor leilighet på Trysil Turistsenter og har faktisk 14+2 sengeplasser, fordelt på to 
etasjer. Det er kort vei til skibakken, butikker og restauranter. Vikinggrenda har også meget sentral 
beliggenhet og her finner du leiligheter med 4+2 og 6+2 sengeplasser. Alle leilighetene er fullt utstyrt 
med det man trenger for et opphold her i Trysil. (Dynetrekk/putetrekk/laken må medbringes, eventuelt 
kan dette leies i vår resepsjon) Nb! Bilder ovenfor er fra Bakkebygrenda. 
 
Bakkebygrenda 14+2 sengs leilighet: 
Søndag – Torsdag: 4645,- inkludert sluttrengjøring.  
Torsdag – Søndag: 5495,- inkludert sluttrengjøring. 
Fredag – Søndag: 5145,- inkludert sluttrengjøring. 
 
Vikinggrenda 6+2 sengs leilighet: 
Søndag – Torsdag: 2995,- inkludert sluttrengjøring.  
Torsdag – Søndag: 3495,- inkludert sluttrengjøring. 
Fredag – Søndag: 3245,- inkludert sluttrengjøring. 
 
Andre hytter og leiligheter i vår portefølje: 
Dersom det er ønskelig å bestille andre hytter/leiligheter hos oss, gir vi 10 % rabatt på bookingen. (Nb! 
Gjelder kun hytter/leiligheter som finnes i vår online booking) 
 
Booking gjøres på mail: janterje@booktrysilonline.com eller på telefon: +47 954 33 011 
Rabattkode: Värmlands Alpina (Må oppgis) 
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