
   

Storefjellfestivalen 2017 
NBFs Bridge for Alle konsept utvides med et nytt arrangement i 2017. I begynnelsen av juni, med start 

i pinsehelgen, arrangeres det for første gang en Bridge for Alle festival på Storefjell 1001 Resort 

Hotel. I forlengelsen av festivalen arrangeres Storefjellturneringa slik at det blir bridge på hotellet fra 

fredag 2. juni til søndag 11. juni. 

Bridgen på Storefjell 

Bridgen organiseres på samme måte som i Bridge for Alle festivalene på Tenerifé med bridgeturnering 
på ettermiddagene. Bridgen under Storefjellfestivalen er planlagt slik: 

 Velkomstturnering (18 spill) fredag 2. juni fra kl. 20.00 

 Bridgeturnering (24 spill) hver dag fra lørdag 3. juni til fredag 9. juni fra kl. 16.00. 

 Bridgepub på kvelden etter middag med start ca. kl 21.30. 

 Bridgeundervisning på formiddagen dersom det er stort nok ønske om det. 
 

Fantastiske priser 

For opphold 3 – 7 døgn (samme tilbud også under Storefjellturneringa): 

 Dobbeltrom: 865.- kr pr. person pr døgn inkl. helpensjon. 

 Enkeltrom økonomi (små rom): 865.- kr pr døgn inkl. helpensjon. 

 Store enkeltrom (høyere standard): 1.065,- pr. døgn inkl. helpensjon. 
For 1 eller 2 døgns opphold (samme tilbud også under Storefjellturneringa): 

 Dobbeltrom: 1.025.- kr pr. person pr døgn inkl. helpensjon.    

 Enkeltrom økonomi (små rom): 1.025.- kr pr døgn inkl. helpensjon. 

 Store enkeltrom (høyere standard): 1225,- pr. døgn inkl. helpensjon. 
Se vår hjemmeside eller kontakt hotellet for mer informasjon! Bestilling av rom: http://storefjell.no 
 

Mer informasjon og påmelding 

Se hjemmesiden: http://www.bridge.no/Turneringer/Bridge-for-Alle/Storefjellfestivalen 
 

Mat og opplevelser 

Storefjell 1001 Resort Hotel er et familieeid hotell i naturskjønne opplevelser på Golsfjellet. Mat står i 
sentrum på Storefjell med bugnende lunsjbord og buffeter som er viden kjent og har blant annet 
vunnet en VG-kåring. 
 
Sommeren på Storefjell er fantastisk. Her kan du nyte livet langs godt merkede sykkelveier og turstier. 
Du kan spille golf eller ri innover fjellet på hesteryggen, eller du kan ta med barna på leierunder i 
nærmiljøet. 
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