MOUNTAIN RESORT
JOTUNHEIMEN - NORWAY

Gifte deg på fjellet?

Å gifte seg. Et stort livsvikitg valg som krever mange forberedelser.
Bryllupsdagen skal preges av glede og markerer starten på en ny epoke.
Vi kan sørge for at dagen blir akkurat slik dere vil ha den!

Bryllup på fjellet er noe av det vakreste som
finnes!
De som gifter seg velger gjerne å gjøre noe mer
ut av bryllupet sitt, ved å for eksempel tilbringe
en hel helg på fjellet sammen med sine venner og
familie.
Bryllupet blir da en større opplevelse for alle.
Man har blant annet mulighet til å stå på alpint i
skisenteter, dra ut i fjellet med lokale guider eller
utfordre gjestene med et kitekurs.
Mange velger å gifte seg om sommeren og
høsten da fjellet er som vakrest.
Med Filefjellstuene som base 950 moh. har en
uttalige muligheter for å oppleve fjellet på sitt
vakreste. Vår fjellstue har restaurant, bar og
fasiliteter som passer godt til selskaper i
forskjellige størrelser.
Alle våre utleiehytter ligger nær hovedbygningen. Det gjør at alle kan bo tett sammen og
få en uforglemmelig bryllupsopplevelse på fjellet
midt mellom øst- og vestlandet.

Trivelige omgivelser og godt vertskap
Tiden før bryllupet kan være krevende. Mye skal
ordnes, og det er lett å la seg stresse. Vi på
Filefjellstuene vil alltid stå klare for å svare på alt
du måtte lure på.
Hos oss får du et ansikt å forholde deg til under
hele prosessen. Vi har lange tradisjoner og
erfaring og vi kan ta vare på dere i tiden før,
under og etter bryllupet. Nyt roen med en dag i
fjellet før den store dagen, senk skuldrene og nyt
tida ved et fjellvann eller i skiløypene.
Vi bistår dere i planleggingen av den store
dagen., og setter gjerne opp avtaler med lokale
leverandører og de rette menneskene. Det være
seg frisør, florist og fotograf.
Legg bryllupet til Filefjellstuene og vær trygg på
at vi løser oppgavene mens dere kan nyte tiden
med hverandre og deres nærmeste.
		
Vielse i historiske omgivelser eller under
åpen himmel?
Mulighetene er mange for deg som ønsker et
fjellbryllup på Tyin/Filefjell.
Innen 45 minutter kjøretur fra Filefjellstuene
når du fire stavkirker, blant annet vakre
Borgund stavkirke. Bare en kort biltur unna
ligger St. Thomas kirka på Filefjell og nede ved
Vangsmjøsa finnes både Øye og Vang kirke.
Alle kirkene med sine særpreg, hvor alle vil
sette spesielle rammer rundt seremonien.
For de som ønsker vielse under åpen himmel,
kan dette være mulig med Jotunheimens
tinderekke i bakgrunnen. Valget er ditt!
Vi setter dere i kontakt med de rette
personene, enten dere ønsker tradisjonellt
kirkebryllup eller borgerlig vielse.

Gode smaker
Filejellstuene er trivelig innredet med panoramautsikt over fjellheimen ved inngangsporten til
Jotunheimen. Vårt restaurantlokale er fleksibelt og hjemmekoselig og kan presenteres i forskjellige
hyggelige oppsett med med sitteplasser inntil 100 gjester. Vi har eget område med bar i tillegg til
restauranten. I toppetasjen har vi et moderne konferansesenter som også brukes til selskaper, enten til
servering eller som tilleggsareal (barnerom, gaver etc.). Våre 10 utleiehytter omkranser hovedbygningen
og kan benyttes som overnatting til dine gjester. Om ønskelig kan det med litt planlegging være mulig å få
alle bryllupsgjestene innlosjert hos oss.

På en bryllupsdag spiller maten en viktig rolle.
Filefjellstuene har lange tradisjoner med fokus
på lokale råvarer. Så langt det er mulig baserer
vi alle våre måltider på friske råvarer fra
nærområdene i Sogn og Valdres.
Menyen skreddersys etter deres ønsker.
Vurderer du oss på Filefjellstuene, spør etter
vår selskapsmeny og få inspirasjon.

Sett ditt særpreg på bryllupshelgen, kombiner feiring med opplevelser.

UTENDØRS AKTIVITETER
OG SERVERING

KONGEVEGEN
OVER FILEFJELL

BRE- OG TOPPTURER
I JOTUNHEIMEN

RANDONEÈ TURER
PÅ FILEFJELL

ALPINT

KITEKURS

Kontakt oss
Vi på Filefjellstuene står klare for å ta i mot deg og høre om dine bryllupsplaner.
La oss sammen planlegge dette til en uforglemmelig opplevelse.
Vi kan gi tilbud på en totalpakke som inneholder
selskap, overnatting og opplevelser.
Send oss gjerne en e-post med dine planer og ideer, så ringer vi deg tilbake.
booking@tyinfilefjell.no / 46 665 665 (valg 1)

