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Uansett årstid og vær
I naturskjønne omgivelser på Fidjeland, 650 meter 
over havet finner du Sirdal Høyfjellshotell. Siden 
starten, høsten 1986, har vi levert konferanser til 
små og store bedrifter med fokus på opplevelser 
og service. Vår ambisjon er å skape et sterkt og 
minnerikt opphold for deg og dine ansatte. 

Start gjerne dagen med samling i et av våre 
møtelokaler med fantastisk utsikt over Jogledalen. 
Etter lunsj kan du spenne på deg skiene for en tur 
i et nypreparert og privat skianlegg, eller i flotte 
løyper med utgang fra hotellet. Når du kommer 
tilbake, benytt deg av svømmebassenget 
m/badstue eller vår uformelle afterskibar før du 
går til middag i restauranten.
Vårt kjøkken fokuserer på lokale råvarer, og av
signaturretter kan nevnes lammeskank og komle 
med tilbehør, samt vilt.  God drikke anbefales 
gjerne av våre dyktige servitører. Etter middagen 
kan kvelden fortsette i hyggelig lag i en av våre 
barer.

Dersom dere ikke er interessert i vinterkonferanse 
eller skiopplevelser, har Sirdal mye å by på året 
rundt.  Opplev Sirdal Fjellgolf, en av de 
vakreste 9-hullsbaner i landet, kanopadling eller 
dogscooter.  Flere aktiviteter finner du på side 7.

EN OPPLEVELSE UTENOM DET VANLIGE
Vårt mål er at dere skal bli 100% fornøyd, både når 
det gjelder konferanser og opplevelser.  
Vårt personale har lang erfaring og høy 
kompetanse. Sammen med kunden skreddersyr vi 
opplegget slik at dere får maksimalt ut av både det 
faglige og det sosiale. Vi arrangerer alt fra 
dagsamlinger til helgeopphold med aktiviteter og 
teambuilding.
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ANTALL MØTEROM:
• 4 Konferanselokaler

• 2 Grupperom

• 2 Møterom

RESTAURANT:
• Restaurant Sirdal, ca 200 sitteplasser

• Garasjen Bar, ca 40 sitteplasser 

• Rypereiret Bar, 40 sitteplasser

• Løå, Konferanse/Selskap 80 sitteplasser

FASILITETER:
• Gratis Wifi
• Svømmebasseng
• Badstue  
• Biljard

1.

7.

4.

2.

8.
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KONFERANSEOMRÅDE 2

ROM NAVN

LØÅ     100 30 50

FIDJELAND 40 20

100130

16 10 10

SMØLÅSEN 40 20 16 10 10

FJØSET 12 8 - - 8

STALLEN 12 8 - - 8

JOGLEDALEN 55 40 40 - 30

FINNSTØL 170 100 80 40 60

HILLEKNUTEN 56 40 40 20 25

m2

5

1.

2.
3.

4. 5.

6.

KONFERANSEOMRÅDE 1
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ALT PÅ EN FAKTURA:
Vår spesialitet er  totalpakker, alt fra transport til aktiviteter.  
På Sirdal Høyfjellshotell er vi eksperter i å arrangere 
samlinger, konferanser og teambuilding.  

HOTELLFAKTA:
Sirdal Høyfjellshotell åpnet den 25. oktober 1986, i 
naturskjønne omgivelser på Fidjeland. Vår nærmeste nabo er
Fidjeland Skitrekk, og kun 3 km unna ligger Sirdal Fjellgolf.

ROMTYPER:
• 65 rom
• 3 Business rom (opptil 4 personer)
• 17 Deluxe
• 45 Dobbeltrom

ANTALL MØTEROM:
• 4 Konferanselokaler

• 2 Grupperom

• 2 Møterom

RESTAURANT:
• Restaurant Sirdal, ca 200 sitteplasser

• Garasjen Bar, ca 40 sitteplasser

• Rypereiret Bar, 40 sitteplasser

• Løå, Konferanse/Selskap 80 sitteplasser

FASILITETER:
• Gratis Wifi
• Badstue
• Biljard 

4

ALPINBAKKE

Langhuset – rustikk og koselig.
Bak hotellet har vi bygget et langhus, her kan 
dere hygge dere med god mat og drikke i rustikke 
omgivelser.
Bål, skinnfeller og levende lys gir dere en 
uforglemmelig atmosfære.

Løå - vårt unike konferanse/selskapslokale.
Her kan dere ha samlingen i et lyst og flott rom, som vi 
kan gjøre om til et elegant selskapsrom for 
kveldsarrangementer.
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4.

7

1.     Kanopadling
Sosialt samarbeid i det våte 
element.

3.

    Fjellgolf 
Bare 3 kilometer fra hotellet 
finner du Sirdal Fjellgolf, en 
av landets vakreste 9-hulls 
baner.

 2.  

    Snøscooter
Snø, fart og spenning i 
Sirdalsheiene.

 3.

 4.      Dogscooter
En kjekk og annerledes måte 
å oppleve den flotte naturen 
i Sirdal. 

 5.     Hundespann
Et unikt samspill mellom 
menneske, dyr og natur.

5.
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Aktiviteter og teambuilding

Bedrifter velger Sirdal Høyfjellshotell for 
opplevelsenes skyld.  La dine kolleger 
utfordres, både med teambuilding og 
aktiviteter.  I samarbeid med lokale partnere 
kan vi garantere at vi finner aktiviteter som 
tilfredsstiller dine krav og behov. 

Hos oss kan du velge mellom flere 
aktivitetspakker.  Av de mest populære kan 
vi nevne apint, fjelltur med hundespann og 
golf.  Ønsker du større utfordringer, kan vi 
også tilby snøscootertur og isbading.  Vi 
skreddersyr pakkene, slik at de passer til 
deres behov og agenda for oppholdet.

2.

6

1.
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SIRDAL HØYFJELLSHOTELL AS · TELEFON +47 38 37 74 00 · FAKS +47 38 37 74 01 · BOOKING@HOTELSIRDAL.NO

Ja det er faktisk mulig! Hva med akekonkurranse for de ansatte?
Lek, fart og moro i andre omgivelser øker kreativiteten og skaper godt samhold. 
Som en ekstra spiss, kan vi friste med pølser og kakao….

Leie din private alpinbakke?
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