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Langrenn

Alpint

Snowboard

Freeski

Isklatring

Bedrifter på SNØ
SNØ er en møteplass for bedrifter som ønsker å gjøre
noe utenom det vanlige. Hos oss får dere alt på samme
sted - unike aktiviteter, god mat, møterom og flotte
eventlokaler. Kom som dere er, klær og utstyr har vi her.

Aktiviteter som gjør dere glade
Hos oss kan dere få oppleve spennende aktiviteter tilpasset
deres nivå og ambisjoner. Dere kan leke og lære, prøve noe
dere aldri har prøvd før eller trene på å bli bedre i det dere
allerede kan. Det viktigste for oss er å inspirere til aktiviteter
som gjør dere glade!

Pakkeliste
Husk alltid å ta med
varme hansker og lue, i
tillegg til ullundertøy.

Isklatring

La adrenalinet
pumpe
På SNØ får du en teambuildingsaktivitet utenom det
vanlige! Vi har Nordens første og verdens høyeste
innendørs isvegg. Sammen skal dere forsøke å bestige
toppen ved hjelp av isøkser og stegjern. En spennende
utfordring som byr på adrenalin, samarbeid og
mestringsfølelse.

Mammut-veggen
Fakta:
– 15 meter høy
– 10 meter bred
– Topptau

Opplevelsesklatring
For dere som ønsker en
helt spesiell opplevelse
dere ikke kan få noe
annet sted. Det kreves
ingen forkunnskaper.
Våre erfarne instruktører
vil være med dere hele
tiden og ha ansvaret for
sikkerheten.

4-11 personer
120 minutter
Kr 1 050 per person

12-20 personer
120 minutter
Kr 12 000

Over 20 personer
2 x 120 minutter
Kr 24 000
Prisene inkluderer leie av
klatreutstyr og instruktør.
Oppmøte 15 minutter før
avtalte tid.

Alpint

Bakkene på SNØ
På SNØ kan dere leke dere i en halv kilometer med
alpinbakker og sveve gjennom luften i vår terrengpark
hele året. Dere får også en trygg plass å starte i vårt
nybegynnerområde eller på kurs om dere vil prøve
ski eller snowboard for aller første gang. For de
konkurranselystne kan vi stille i stand med startnummer
og tidtaking for en uhøytidelig og morsom konkurranse.

Alpinbakken
500 meter lang
80 høydemeter
90 meter bred
Racing hill
Familiebakke
Nybegynnerområde
Skipark
300 m terrengpark
Rails og elementer
Hopp og big jump

Stolheis
Koppheis
Magic carpet
Ca -4°C

Skirenn
Utfordre deg selv og
dine kolleger i en
uformell alpinkonkurranse i SNØ
Speed Course.
8-50 personer
90 minutter
Løypeavgift kr 5 000
Kr 650 per person
Prisene inkluderer leie av utstyr
og klær, SNØpass, speakerutstyr og arrangør fra SNØ.

SNØpass
For dere som ønsker å
bruke alpinbakken uten
organisert opplegg.
Fra kr 300 per pers.

Langrenn

Prøv nasjonalidretten
i unike omgivelser
Langrennsløypa på SNØ passer for alle, uansett nivå
og ambisjoner, og henger spektakulære 20 meter over
bakken med utsikt ned til både alpinbakken, skiparken
og Mammut-veggen. Vi tilbyr kurs og konkurranser for
de som ønsker en instruktør som guider dem gjennom
opplevelsen.

Stafett eller
skirenn
Utfordre deg selv og
dine kolleger i en
uformell langrennsstafett eller skirenn.
8-50 personer
90 minutter
Løypeavgift kr 4 000
Kr 600 per person
Prisene inkluderer leie av
utstyr, SNØpass, speaker- og
tidtakingsutstyr og arrangør fra
SNØ.

SNØpass
For dere som ønsker å
bruke langrennsløypa
uten organisert opplegg.
Fra kr 250 per pers.

Langrennsløypa
1 kilometer lang
32 høydemeter
5 meter bred
Klassisk og skøyting
Ca -4°C

Teambuilding

SNØ med og uten
ski på beina
Vi tilbyr både teambuildingaktiviteter som styrker
samholdet blant de ansatte og uhøytidelige konkurranser
som letter stemningen. I tillegg kan vi tilpasse opplegget
for dere, med branding og oppgaver knyttet spesifikt til
deres bedrift.

Isskulptur
La de ansatte få leke
seg med is. Hvem lager
deres logo eller kveldens
drikkeglass best?
8-30 personer
60 minutter
Fra kr 375 per pers.
Velg mellom liten, medium og
stor. Må bestilles senest 10
dager før gjennomføring.

Møte og konferanse

Legg deres neste
møte til SNØ
I 4. etasje på SNØ tilbyr Thon Hotel Snø lokaler som kan
bookes for møter og konferanser med kapasitet for opp
til 20 personer. Det er også mulig å arrangere større
konferanser i Thon Hotels restaurantlokale i 3. etasje.

Møterommene
–
–
–
–
–

9 møterom
Uteterrasser
Fra 6-20 personer
Trådløst nett og
AV-utstyr
Mat- og drikkeservering

Nytt hotell
I 2023 åpner Thon Hotel
Snø og vil få enda flere
møte- og konferansefasiliteter.

Event

Selskap og events
SNØ tilbyr flotte eventlokaler som passer perfekt for
både selskap og events. Lokalene ligger vegg-i-vegg
med løypene og har panoramautsikt til snøsonen, i
tillegg til flotte utendørsområder. Det er mulig å booke
bord, et chambre séparée eller hele restauranten.

Kapasitet
Snøfonna Restaurant
300 personer
SpiseriSnø
300 personer
Chambre Separée
12 personer
BarSnø
Minimum 50 personer

Booking
Pris på forespørsel

Leie hele SNØ
Det er også mulig å leie
hele SNØ for større
arrangementer. Pris på
forespørsel.

