Du bruker over halve ditt
våkne liv på jobben…..det
gjør vi og!
Våre medarbeidere søkte
seg til fjellet fordi de ønsket å

Ærverdige
Polarsirkelen
Høyfjellshotell ble
oppført på slutten av
1950 tallet. Den
gangen var
endestasjon på
Jernbanen ved
Lønsdal på Saltfjellet
og turister ble fraktet
opp med tog og
buss for å nyte
Norges vakreste
Nasjonalpark.

være med på ett spennende
prosjekt i verdens vakreste
landskap.
Vi er her for å dele
opplevelser med deg!
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I 2011 er hotellet
oppgradert med
moderne bad på
alle rom, moderne
brann og
sikringssystemer og
rekreasjonstilbud er
aktivt utbygd for å
møte den nye
turisten.
Hotellets utforming bærer
et romantisk preg av å
være ett ærverdig bygg,
med rolig resepsjon og
fellesarealer kombinert
med en svulstig spisesal
med rundet tak. Hotellets
doble rom er romslige og
fine, i størrelse overgår de
de fleste moderne hoteller i
sitt sjikt.
Kapasitet
Hotellet er ca. 5000 kvm
med 50 rom til utleie med
110 sengeplasser totalt.
Kapasiteten ved mottak av
grupper beregnes til ca. 80
personer ettersom man
erfaringsmessig vet at det
kan være utfordrerne og
fylle alle sengene helt og
samtidig beholde komfort.
Videre inneholder hotellet
eget kurslokalet, lounge,
spisesal, pub og dansegolv
slik at vi kan tilby alle typer
konferanser og samlinger.

Mat
Vårt kjøkken fokuserer i stor grad på
lokale råvarer og tradisjonelle
teknikker. Med det menes at
presentasjonen av ett måltid skal
være slik at våre gjester blir mettet
etter opplevelser i fjellet. Vi har
fokus på både smak og
tilberedelse, men den samlende
tråden hos oss ønsker vi skal være
lokal tradisjon.
For grupper som bestiller full kost på
hotellet bør mattilbudet både
være variert fra dag til dag, men
også treffe de gode smakene om
og om igjen.
Ved gruppebestillinger går våre
kokker i dialog med kunden for å
skreddersy et godt tilbud for
anledningen.
Kafe`
I sammenheng med resepsjonen,
har vi etablert servering av barrista
kaffe, øl, vin og småretter over disk.
Latte generasjonen har lært oss at
café servering kan både være
koselig samtidig som man tilbyr et
bredt produktspekter. Ettersom vi er
ett hotell noen km fra andre
utsalgssteder, legger vi til rette for
salg av andre kioskvarer og
overnattingsartikler fra resepsjonen
vår.

Når nordlyset flammer over en
blåsvart vinterhimmel i
polarområdene, er det et betagende
syn. Selv om vi nå vet ganske mye
om nordlyset, er det fremdeles
sider av dette naturfenomenet som
ikke har funnet sin fulle forklaring.
Man kan ikke se nordlyset over hele verden.
Men som dere sikkert vet, kan man se det
tydelig i Nord-Norge når det er mørkt og
klart ute. I Sør-Norge er det sjelden man ser
nordlyset.
Ved siden av Nordpolen ligger en annen pol,
nemlig den magnetiske nordpol! Denne
polen tiltrekker seg de elektriske partiklene
fra sola, slik at det dannes nordlys som
legger seg i en oval ring rundt den
magnetiske polen. Denne ringen kalles
nordlysovalen. Områdene som ligger under
denne ringen, kan se nordlyset når det er
mørkt og klart vær. Akkurat det samme
skjer på den sørlige halvkule, men der kalles
lyset for sørlys.
Mange kunstnere har latt seg inspirere av
nordlyset og de vakre fargene og
bevegelsene. Både forfattere, kunstnere,
fotografer og musikere. Vi kan nevne
forfattere som for eksempel Knut Hamsun,
Fridtjof Nansen og Henrik Wergeland og
maleren Gerhard Munthe m. fl.
Kilde: NAROM
http://www.narom.no
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Høyfjellshotell

er

det

hotellet i Nord Norge som ligger nærmest
nordlyset. Til tross for vår tilgjengelige
beliggenhet, ligger vi også tett inntil
Saltfjellet Nasjonalpark – Dermed har vi
helt unike muligheter til å observere
fenomenet fra vårt nærområde.
Ta kontakt med oss, for å oppleve en
arktisk natt:!

V

6633
Spesialsport
Hjelm, snøbriller, alpinski…..så

Sportsbutikk og opplevelses selskap
som har spesialisert seg på å
tilrettelegge for trygg turisme på
mange nivåer.

langt kjente jeg meg igjen, Kite,
leash, harnest, lines…foil or
tube?? Det begynte å bli

Anerkjent for vinter topptur skolen,
sikringsarbeid mot
filmindustrien(Dunderdalen 2011,
Britiske 71*Nord) Kitekurs og
brevandring.

komplisert, og deler av meg
begynte å angre på at den (litt for
store) nordnorske kjeften min
bare noen timer tidligere hadde

www.6633.no
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Jeg ønsker å trekke frem

bekymringer.

mulighetene for å la kiten bidra til
å krydre hytte til hytte turen på
vinteren med dynamiske
opplevelser. Det er etter min
mening ikke ekstremsport, men
kan raskt bli allemannseie.
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Utvikling av Polarsirkelen
Basecamp med Hool Housing,
Presseorientering av 19mars:
Parallelt med hotellets utvikling
har Hool Housing på Rognan
utviklet ett produktspekter innen
campingsegmentet som er
skreddersydd for hurtig
etablering av en komfortabel
“hytte” på fjellet.
Polarsirkelen Høyfjellshotell og
Hool Housing inngår dermed ett
forpliktende samarbeid for
sammen å utvikle Polarsirkelen
Basecamp for best mulig legge
til rette for en attraktiv og
praktisk campingplass.
Saltfjellet er Norges vakreste
turområdet, vårt samarbeid gir
en unik mulighet til å etablere
en vakker, spennende
campingplass med ett
innovativt produkt som gjør det
mye enklere å skaffe seg en
fleksibel hytte på fjellet.
www.hoolhousing.no

like i den travle
Så vider hulen seg ut i en stor sal hvor
marmoren glitrer i lyset fra hodelykta.
Høyt oppe i taket henger årtusengamle
dryppsteiner, og i bunnen av salen
ligger det et mørkt og stille tjern.

verdenen

utenfor

huleåpningen.

Her

Blogger seg Norge på langs

Følg guttenes tur på bloggen:

detnorskepalangs.blogspot.com

nede står tida stille,
og den sandhaugen

19mars kom Torstein og Andreas

Når de kommer tilbake fra turen, har vi

du sitter på kan

tilfeldigvis innom Polarsirkelen

booket foredrag fra guttene.

meget vel ha ligget

Høyfjellshotell da de hadde lagt inn stopp

urørt i flere hundre

på Lønsstua.

tusen

Guttene studerer geologi ved NTNU og har

år!

- En verden under

tatt seg ett friår for å oppleve naturen.

jorda - Utdrag fra

Allerede på sin 63 dag hadde de mange

boka

gode historier om hvordan to helt vanlige

«Bak

blåner».

avstand mellom turisthytter.

Vegar Ilstad, Hotel manager, Polarsirkelen Høyfjellshotell wwwhotelpolar.no

syv

karer klarer seg utendørs i flere måneder.

Saltdalsopplevelser
opplevelsesselskap med lang
erfaring fra aktiviteter i saltdalen og
Saltfjellet. Spesielt kjent for å
arrangere blåturer med varierende
aktiviteter med innhold av rafting,
grotteturer,
problemløsningsoppgaver i friluft
osv.
Saltdalen inneholder en eksotisk
blanding av geologi som har gitt
oss mange spennende grotter å
oppleve. Saltdalsopplevelser turer i
marmorgrotter er helt eksklusivt for
dette firmaet og dette området.
Lokale hundekjørere konkurrerer på
internasjonalt nivå i regionen.
Gjennom saltdalsopplevelser kan
turer arrangeres.
www.saltdalsopplevelser.no

Saltfjellet -reinprodukter
Saltfjellet Reinprodukter
Reindriften i Saltfjellregionen består
av noen av Norges største
driftsfamilier og Saltfjellreinen er
kjent for å være både større og
sunnere enn sine artsfrender lengre
Nord i landet. Dette kommer av
gode beiteforhold og dyktige
næringsdrivere.
I samarbeid med Polarsirkelen
høyfjellshotell vil vi kunne tilby
eksotiske sledeturer på vinteren og
reinsafari med mating av tamrein
og lignende.
I tillegg vil store deler av
produktsortimentet være å finne i
restauranten på hotellet tilberedt
på tradisjonelt vis av våre kokker.
www.saltfjell-reinprodukter.no

