GRUPPETILBUD 2018-2019
KOMBINER LUNSJ MED EN AV NORGES
MEST SPEKTAKULÆRE UTSIKTER

OM OSS
Hvis dere reiser mellom Oslo og Bergen, eller befinner
dere i Telemark, har vi det perfekte lunsjstoppet for
dere og deres kunder. Kombiner et 30 – 45-minutters
lunsjstopp med besøk til andre attraksjoner, for
eksempel Heddal stavkirke, Industriarbeidermuseet på
Vemork eller Gaustabanen. Eller bare som en pause på
turen gjennom majestetisk og dramatisk natur. Herfra
kan dere se utover Norges største nasjonalpark og
Europas største fjellplatå – Hardangervidda. Om dere
bestiller lunsj, får dere også tilbudet om å se en 20 minutters film om Hardangervidda.

MENY OG PRISER
Reinsdyrskav

160 NOK per person
170 NOK med kaffe

Fyldig kjøttsuppe

140 NOK per person
150 NOK med kaffe

Serveres med brød

Husets grønnsakssuppe
Serveres med brød

110 NOK per person
120 NOK med kaffe

Vegetar- og allergivennlige retter tilbys etter behov.
7-dagers avbestillingsfrist.

ÅPNINGSTIDER
10. juni – 31. august, 10:00 – 18:00, hver dag
September, 10:00 – 16:00, hver dag

Oktober – 10. juni, 10:00 – 16:00, mandag til fredag
Vi holder åpent utover åpningstidene ved bestilling.
Dere kan også besøke vår høyt internasjonalt
anerkjente interaktive utstilling om natur og villrein.
Kontakt oss
+47 970 74 300
stale@hardangervidda.com
Møsvannveien 1149, 3660 Rjukan, Norge
www.hardangerviddanasjonalparksenter.no
Hardangervidda Nasjonalparksenter, Skinnarbu, ligger
rett ved RV 37 mellom Rjukan og Rauland.
Senteret ligger omtrent 2,5 timer fra Oslo. Ta E134 til
Kongsberg og RV37 gjennom Rjukan.

KAFÉ PANORAMA
Kafeen vår har trolig Norges flotteste panoramautsikt.
Vi har plass til opptil 70 gjester. Senteret er tilpasset
besøkende i rullestol, og vi har alle toalettfasiliteter.
Selv hvis du ikke har tid til et lengere måltid, er dere
velkomne for et lite kaffestopp og varme vafler. Vi har
fått toppkarakter fra Mattilsynet, og fra mange
fornøyde kunder.

“Senteret er et "must see" for alle som
passerer langs RV37 mellom Rjukan og
Rauland. Med beliggenhet på en knaus med
utsikt over Mjøsvatn og Hardangervidda, er
utsikten fra den hyggelige kafeen
enestående.
-Erling D. fra Stathelle

