
Day One
Say hello to FÝRI 
Velkommen til vår fantastiske destinasjon! La oss starte med et enkelt måltid i ROA bar. Kanskje vil dere prøve en av 
våre sharing plates eller en fristende focaccia? Med magen full av godsaker er det ikke umulig at du får lyst til å utfor-
dre kollegaene dine i en kjapp runde med bordtennis.

Afternoon
Vi beveger oss en etasje opp, der våre supre møteverter viser dere rundt i møte- og eventdelen. Der vil dere umiddelbart 
oppdage den utrolige fjellutsikten. Så vakkert at det nesten er vanskelig å ta inn. Utsikten bidrar til at kreativiteten får 
blomstre, mens vi naturligvis sørger for å servere det dere har behov for, enten det er friske smoothies eller deilige 
bobler. The possibilities are endless! 

Time for Bleasure!
Nå er det tid for å ta turen ned til FÝRI Pool Club! Her kan dere slappe av i behagelige solsenger og nyte varme bad. Den 
herlige atmosfæren er som skapt for å vekke kreative tanker, så her kommer nye strategier og planer vekkes til live. De 
rastløse rekker også en rask tur opp FÝRI-løypa før poolen kaller. 

Hungry? 
Oh yes! Nå begynner sulten å melde seg. Hva frister vel mer enn våre italienske mesterverk? La oss begynne med å 
nyte en flaske Gattinara, samtidig som pizzalukten brer seg fra ovnen i hjertet av lokalet? Dere utforsker menyen og 
spiser fjellets beste pizzaer, før dere beveger dere videre og synker ned i en myk sofa eller henger i baren sammen 
med resten av gjengen. 

Playtime? 
Vi elsker energi, og etter middag og drinker er det nok flere som har lyst til å bruke konkurranseinstinket sitt. Derfor har 
vi lagt til rette for deg som gjerne vil utfordre sjefen i bordtennis, shuffleboar eller biljard. Andre foretrekker kanskje å 
bare nyte stemningen, drinkene, peiskosen og musikken. Før eller senere kryper dere ned i en deilig seng for å forhå-
pentligvis sove godt til neste dag.
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Day Two
Early bird?
Nå gjelder det å møte dagen på best mulig måte. Dere starter med en tidlig frokost før dere kan følge opp alle de 
kreative ideene som ble skapt i går. Send et blikk i retning av sola som stiger opp bak fjelltoppene, samtidig som dere 
gjennomgår dagens agenda. Så er det tid for lunsj.

Let’s go on a Fýri mountain Experience
Vi tror ikke du har opplevd Fýri skikkelig før du har fått ta med kollegaene dine på Fýri camp. Det er nemlig den perfekte 
utflukten etter en intensiv seminardag. Du velger selv om du vil sykle, gå til fots, på ski eller bli transportert. Når dere 
er fremme vil dere bli møtt av knitrende bål, varme pledd og noe godt å spise og drikke. Uansett om det er gulasjsuppe 
eller ettermiddagskaffe som gjelder, så lover vi at alt smaker litt bedre utendørs. Dette er den perfekte kombinasjonen 
av eventyr og velvære. Kanskje kan ettermiddagens faglige diskusjoner gjennomføres rundt bålet?
Nå er det endelig tid for å ta på skistøvlene! Ta heisen opp sammen og kast dere utfor bakkene i de nordiske alpene. 
Det finnes naturligvis varmestuer for alle som trenger å hvile seg litt. Når dere er ferdige kan dere suse ned til Fýri igjen, 
der dere avslutter ettermiddagen ved peisen i lobbyen.
Vi kan ikke komme på noe bedre å gjøre sammen med kollegaene enn å avslutte seminardagen med vår berømte 
snowracer-afterski. Hvem kjører raskest ned Fýri-løypa? Her får man ingen stilpoeng. Det er første person ned som 
vinner! Men vel nede er egentlig alle vinnere, for der har vi satt frem fakler, tent bål og serverer Lumumba (varm sjoko-
lade med rom) og kanskje litt gløgg.

Si fra om vi skal flytte på middagen, for dette her pleier å bli gøy!

Dinner time it is!
Start kvelden i gastronomiens tegn og nyt mat og drikke i Restaurant Liv. Å sammen kunne spise mat i toppklassen, 
med solnedgang over fjellene som tilbehør, kan ikke bli annet enn vellykket. 

Woho it’s party time!
Med mat og drikke innabords er det nå bare å slenge på seg morgenkåper og flip flops. En DJ står klar, musikken er 
allerede i gang og baren er full av fargerike glass. Kvelden avsluttes på tropisk vis og fortsetter gjerne inn i de små 
timer. Woho!

Og hva er vel en klassisk afterski uten Andreas Gabeliers Hulapalu?

Hør her     
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Day Three

Inspiration wrap up
Morgenjogg med påfølgende frokost har kanskje aldri føltes bedre enn akkurat nå. Den storslåtte utsikten er en kon-

stant følgesvenn og kanskje mer spektakulær enn noensinne. Nå har dere en formiddag sammen i inspirasjonens 

tegn. Lær og bli inspirert, lytt og diskuter, mens møtevertene fyller skålene med godsaker og glassene med drikke som 

gir energi. Nå når energien er på topp, er det naturlig å oppsummere dagene dere har hatt sammen. Dere spiser en sis-

te velsmakende lunsj, før det er tid for å vende tilbake til virkeligheten. I bakspeilet ser dere fjellene forsvinne langsomt, 

og kanskje planlegger dere allerede neste opphold?
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