Aktuelt fra

utistu

– nyhetsbrev –

Nå er storstua på plass – opp til 94 gjester
Nå kan du virkelig invitere og samle dine viktigste
forretningsforbindelser og gjester til et flott og profesjonelt
arrangement i det nybygde og staselige sommerfjøset på Utistu.

Desember 2005

Unikt – perfekte rammer!
”Alle mine gjester sa de fikk
en opplevelse for livet.”
Kommunikasjonsrådgiver

Staselig og representativt, som det øvrige etablissementet!
Det nye sommerfjøset har et rustikt preg med spennende løsninger av
massive tømmerstokker og downlights på stålwire i taket. Dansegulvet i
eik er nedfelt i det flotte skifergulvet, og de to panoramavinduene gjør
at gjestene dine opplever ”nærkontakt” med Hornet og Trollheimen.
Det er bare å finne frem fjellskoene til dagen etter.

Sissel Grieg Viig, Oslo

• Selskap opp til
ca. 94 gjester
• Kinooppsett opp til
ca. 150 gjester

Tekniske fasiliteter for møter, fest og det gode kjøkken!
Sommerfjøset har alt det den mest kresne leder, eller arrangør, måtte
trenge av tekniske fasiliteter. Foruten et avansert lydanlegg, har du
tilgang til stort lerret og multimediaprojektor.
Lengst bak i lokalet finner du det åpne og moderne storkjøkkenet,
diskret og gjennomtenkt plassert slik at kokk og servingspersonalet kan
følge med på at dine gjester til enhver tid har det de trenger.

• Klasserom opp til
ca. 42 gjester
• Lyd- og musikkanlegg
• Proft AV-utstyr
• Storkjøkken

Et gjennomtenkt konsept og løsning, som vil bidra til at ditt
arrangement blir så vellykket som du ønsker!

• Dansegulv



På Innovasjon Norges eksklusive
Håndplukket -liste
I august fikk Utistu gleden og æren av å bli håndlukket til å være med på
Innovasjon Norges høythengende liste med 15 unike og særpregede
overnattings- og konferansesteder i Norge.
-Vi er utrolig stolte, sier de to eierne Hege Grytdal og John Helge
Haugnæss. Å bli valgt er svært hyggelig, men også forpliktende, sier de to.
Det stilles høye krav til ”medlemskapet”. De håndplukkede stedene må
tilfredsstille kvalitetskrav til møtefasiliteter, overnatting, gode
matopplevelser og til et spennende aktivitetstilbud.
Hvorfor ikke ta kunder eller ansatte med på Curling-kurs i vinter?
I løpet av høsten har Utistu fått til et nært samarbeid med Opplev Oppdal.
Derfor kan Utistu tilby flere spennende aktiviteter og vinteropplevelser for
sine gjester. Hva med dramatisk isklatring i Drivdalen? Eller fjelltoppturer
med guide og matservering, langt utenfor allfarvei og de kjente løypene?

God jul og godt nytt år!
Velkommen til et unikt og uforglemmelig opphold neste år!
Vi oppfordrer alle våre gode kunder til å være tidligst mulig ute med bestillinger
og forespørsler. Den positive ”varepraten” gjør at vi er attraktive, også utenfor
Trondheimsregionen. Og hvem vil vel ikke oppleve Oppdal og et kreativt og
spennende opphold på Utistu i vinter?

www.handplukket.no

Bestilling og forespørsel kan du gjøre fra vår hjemmeside: www.utistu.no
Du kan ringe eier/daglig leder, Hege Grytdal, tel: 900 56 250

