
Have it all at Fýri! Et tilbud fra oss der det er du og ditt firma som tar over hele Fýri og skaper et arrange-
ment som er helt unikt fra noe annet dere har arrangert tidligere. Hele Fýri er nå i deres hender og vi lover 
en fantastisk opplevelse dere sent vil glemme! Tenk deg at Fyri er fylt med BARE dine kollegaer - vi lover 
en unik og intim stemning!

After Ski i vår Pool Club? Ikke noe problem! Nattklubb i vår storsal Candor med livemusikk? Gøy - ikke 
sant? Det er du som bestemmer helt enkelt – med hjelp av oss.
Vi har også et fantastisk aktivitetstilbud med masser av muligheter slik at det passer akkurat din bedrift 
eller ditt arrangement - uansett sesong - you name it, we’ve got it!

Med Fýri Resort helt for dere selv har dere 144 hotellrom, Roa Matbar med shuffleboards og biljard, 
fantastiske LIV Restaurant, en helt egen Pool Club samt 8 ulike møtelokaler- inkludert vår Candor som 
rommer 240 personer til festmiddag. Kanskje ønsker dere også en egen DJ i Roa Matbar? Mulighetene til 
å maksimere opplevelsen er helt enkelt uendelige.

What´s included?
• Koordinator før arrangementet som hjelper deg å planlegge den perfekte opplevelsen
• Event Manager on-site – to make everything go smooth
• 144 hotellrom – opp til 288 sengeplasser
• 8 moderne møtelokaler, inkludert en bankettsal, inkl. teknik
• 4 ulike restauranter og barer
• 1000 kvadratmeter Pool Club med bar, sauna, ild-relax, inne og utepool året rundt
• Playground med biljard, shuffleboard, bordtennis og boardgames
• Storslagne naturopplevelser rett utenfor døren og masser av frisk luft
 
What about the Food & Beverage
Ingen skal gå sultne på Fýri. Vi sørger for at dere holder godt energinivå, alt dette inngår i Fýri Take Over.
• Morning break/ second breakfast med søtsaker
• Lunsj / Matpakke (om dere vil ta med lunsjen ut på tur)
• Afternoon Power break
• Treretters middag i LIV
• Herlig frokostbuffet

Ikke gå glipp av våre add-ons for en enda mer minneverdig Take Over:
Hike • Trail run • Mtb • Alpin Ski • Via Ferrata sommer og vinter •Isklatring • Hundekjøring sommer og vinter • Solheisen 
Mountain Take Over • Winter Games • Toppturer med guide • Og mye mye mer!

The Fýri Take Over




