Beliggenhet

Medlemmer av Gjø-Vard O-lag
privat bruk (barnedåp,
konfirmasjon osv.)
all annen leie av
medlemmer
(herunder leie for venner, familie osv.)

1000 kr
2500 kr

IKKE Medlemmer av Gjø-Vard O-lag
2500 kr

Det er lett å komme seg til Skistua!
Skistua ligger i Gjøvikmarka,
ca. 9 km vestover fra Gjøvik sentrum,
midt i skiløypenettet på vinterstid.

Ellers
barneselskap,
klasseavslutninger
t.o.m. ungdomsskolen og
møter i ukedagene

1000 kr

Skistua
Skistuvegen 144, Gjøvik
http://gjovard.com/skistua/
OBS! En person over 23 år skal
stå ansvarlig for leien.

Har du spørsmål om utleie av
Skistua/ ønsker du omvisning kan du
kontakte kontaktperson for utleie
Eli Ringstad Lien
på e-post: eli@familienlien.com
eller på tel. 986 35 042

Skistua –

arrangement (barnedåp,
konfirmasjon osv.)

samlingspunkt for alle anledninger

Leiepriser for Skistua

Skistuvegen 144
2825 Gjøvik
http://gjovard.com/skistua/

http://gjovard.com/skistua/
© 2017 Skistua, Gjøvik

Hva finnes på Skistua?
Skistuas fasiliteter
Første etasje

Storstua

som på helgene brukes som
serveringslokale har sitteplass til
90 personer. Det finnes dekketøy for 70
personer på Skistua. I spisesalen står et
piano som selvsagt kan benyttes. Storstua
har også adgang til lillestua.

Skistua drives av Gjø-Vard O-lag og har
åpen kafé hver søndag/lørdag i
vintersesongen.
Skistua med flott skogsterreng rett
utenfor døra og milevis med godt
preparerte skiløyper vinterstid er
altså et flott sted å enten starte
skituren, ta en pause, eller …
arrangere fest!
Med idyllisk beliggenhet ca 15 min fra
Gjøvik sentrum kan Skistua være
et spennende valg for
deres arrangement.
Skistua er er godt egnet til feiring av
jubileer, konfirmasjoner, barnedåp,
sommeravslutninger og andre private
selskaper.

Skistua leies ut både sommer og vinter.

I lillestua er det satt inn en del eldre sofaer, og det er plass til cirka 25
personer. Her er det mulig å trekke seg
tilbake for å slappe av og være sosiale
eksempelvis under treningssamlinger. Det er
flere store vinduer og fin panoramautsikt
fra lillestua.

Kjøkkenet

er stort med flust av utstyr,
sånn som kjøleskap, komfyr, mikrobølgeovn,
kaffetrakter, vannkoker, vaffeljern og
oppvaskmaskin. Det er også mulighet for å
bruke fryser.

Andre etasje
Svært gode overnattingsmuligheter. Totalt
består andre etasje av fire rom. Det er
22 madrasser som ligger i det minste
oppholdsrommet, og disse kan da brukes
rundt omkring i andre etasje. Det er tre
senger og tre sovesofaer fordelt på de
fire ulike rommene.
Egen brannstige fra andre etasje og ned
til bakkenivå.

Kjeller
I kjelleren er husets dame/herretoaletter og garderobeanlegg.
Garderobene har dusjmuligheter.

