Takk for forespørsel! Det gleder oss at vi fant plass til dere, og ser frem til å vise dere
Merket. Her er litt informasjon om oss. Vårt tilbud til dere står på siste side.

Om Merket
Røde Kors Senteret Heia Merket ligger vakkert plassert ved elven Tisleia i fantastiske Valdres, ca
800 m.o.h. Siden 1900 har turister sovet i myke senger og spist god, norsk mat i våre gamle
bygninger. Røde Kors overtok stedet i 1974, og i 1978 ble stedet gjenåpnet av daværende
Kronprins Harald som et feriested for «tilrettelagte opphold». Under oppussingen ble noen
bygninger restaurert, mens en del måtte rives. Nye bygninger ble oppført og fikk navn etter de som
måtte rives; Bakeriet, Bryggerhuset osv..
Siden 1978 har vi drevet ferie-, og leitilbud til mange ulike grupper, med og uten behov for ekstra
tilrettelegging

Om bygningene
Vi har rom i mange ulike bygninger. Standarden er fra «god
turisthytte standard» med vask på rommet og felles bad, til
«enkel hotell standard» med egne flislagte bad. Felles for
rommene er at de er hyggelige, rene og funksjonelle.
Rommene har fra 2-4 senger, mange med muligheter for
ekstrasenger. 1. etg i «Blåstua» og i hovedhuset har store,
handikappvennlige bad og «sykehussenger» (elektriske).
Ett rom har takheis, og ut over dette har vi flyttbare
personheiser. Det er i tillegg mulig å låne dusjstoler,
dusjsenger, osv.
Vi har også 5 hytter med plass til 6-8 personer. Hyttene har
et firesengsrom og et tosengsrom pluss hems. Disse er også godt egnet for handikappede, men har
kun køyesenger.

Om aktiviteter tilpasset handikappede
Merket har en 600 mål stor eiendom, hvorav inngjerdet, flat
innmark utgjør ca 100 mål. Veiene inne på Merket er
asfalterte og lett fremkommelige for rullestoler. Vår
aktivitetsløype, samt veien til båtplassen er fast grusvei.
Sommertid arrangerer vi aktiviteter i samråd med
gjestegruppens ledere. Aktivitetene tilpasses utfra
deltagernes funksjonsnivå, alder og ønsker. Vi har også
mobile personløftere som enket forflytter bevegelseshemmede fra brygga/stranden og over i kano/båt. Fisking,
kanopadling og kanskje bading for de tøffe. Vår Vikingleir er
også populær, med pil og bue, øksekast, smykkelaging osv. Vi
har sykler, flere tohjuls, en trehjuls for armsykling, samt en
elektrisk Rickshaw for to (+ syklisten) og mye, mye mer.

Vi er opptatt av å gi gode opplevelser som er forankret i
norsk tradisjon og norsk natur.
Vi har to arrangerte aktiviteter per dag, i tillegg kommer
arrangementer på kvelden som dans, film etc. som gruppen
selv kan arrangere. Det er også mulighet for overnatting ute
i lavo eller svevetelt.
Vi har et fantastisk aktivitetspersonale som alltid har noe
nytt å by på, så her er det ingen som kjeder seg!

Tilbud
Vi har den glede å gi dere følgende tilbud for 2017, 4 døgn:
Ankomstdag
Måltider
Middag
Oppholdsdag 1, 2 og 3
Måltider
Frokost, lunsj og middagsbuffet, inklusiv dessert og kaffe/te
Aktiviteter
2 tilrettelagte aktivitetsøkter à 2,5 timer, med aktivitetsleder
Fri bruk av utstyr etter avtale
Avreisedag
Måltider

Frokost og lunsj (lunsj kan flyttes til ankomstdag)

Pakkepris alt inklusiv voksen kr. 4.080,- , barn under 12 år 50% rabatt,
barn under 3 år gratis.

Bestilling
Sommeren 2017 er fullbooket, så for optimal tilpasning hører vi gjerne fra dere så raskt
som mulig ! Er det spørsmål så er det bare å ringe!

Med vennlig hilsen

Gunn Pedersen
Daglig leder

