
Winter Tour 2021 
Mandag 22. februar og tirsdag 23. februar (vinterferien). 
Valdres Alpinsenter 
 
 
Winter Tour blir gøyalt for de som besøker sitt favoritt alpinanlegg. 
Her blir det aktiviteter for store og små. Dette er 20. året Norgesexpo Event er ute for å 
glede store og små i vintersesongen. 
 
Det vil foregå ulike konkurranser gjennom hele dagen. 
Vår speaker et til stede for å ha fokus på at alle holder avstand seg imellom. I tillegg har 
vi sprayet i snøen på hver stasjon, slik at du ser hvor du kan stå i en evt. kø.  
 
Dette skjer på årets Winter Tour: 
 
LEGO Ninjago Kai 
Den populære figuren Ninjago Kai fra LEGO er med på årets Winter Tour. Han spurter 
forbi i området flere ganger i løpet av dagen. Vi kan ikke ha Meet & Great da vi må ha 
avstand mellom de besøkende og Ninjago Kai, men dere kan snike dere til et bilde om 
dere holder (helst) 2 meter avstand ☺. 
 
Fisherman’s Friend med gøyale aktiviteter   
Vennebenken er med, her må dere finne balansen og holde dere oppe på benken uten 
å falle av. Kanskje mamma eller pappa og to av barna finner midtpunktet? 
Vi trekker ut heldige vinnere som får de kule og populære rosa Fisherman’s Friend-
buffene. Selvsagt blir det Fisherman’s Friend-sampling til alle som deltar. 
 
Bli også med og gjett hvor mange produkter som ligger i Fisherman’s Friend-skiboksen 
fra Packline. Kanskje nettopp en slik rå takboks til ev verdi av kr 7.999,- fra Packline kan 
bli din! 
 
Dagens bilde kåres også  
Bruk taggene #dagensbilde #fishermansfriend #valdres.alpinsenter.  
Vinneren får en fantastisk utestol i fra  Canadian Outdoor til en verdi av kr 3.290,- 
 
Filmen Flumlene kommer på kino etter påske. 
Som de første i Norge har vi en pre-lansering med filmen. 
Flumlene Shootout-konkurranse kommer til å bli populær.  
Dagens vinner får 4 kinobilletter til familien. 
 
Sun-Maid rosiner deler ut deilige smaksprøver til alle som prøver Flumlene 
Shoutout´en. Disse to standene står ved siden av hverandre. 
 
Chill område 
Espegard.no har med bålpanner som vi fyrer opp. Her blir det koselig å ta seg en liten 
pause, for å varme hendene sine. 
 
Sitt ned i herlige utestoler i fra Canadian Outdoor. 
Er du heldig kommer vi med en pinne og Sweetfire leading Marshmallow 
til deg. 
 



Knerten  
Vi har med den store oppblåsbare knerten. 
Den populære trepinnen er nesten 6 meter høy, så han ruver godt i terrenget. Her vil du 
garantert sende hjem bilde til mormor som selv husker Knerten. 
 
COVID-19: 
Covid-19 har formet hverdagen for alpinsentrene. 
Norgesexpo Event vil som arrangør følge de rutiner som er satt opp.  
3 ulike stasjoner settes opp rundt i alpinanlegget for å ha avstand imellom aktivitetene. 
Vi er plassert godt synlig for alle.  
Munnbind og antibac benyttes av vårt crew og de som deltar. 
Aktivitetene er uten berøring av hendene. 
 
All sampling gis av Norgesexpo Event sitt crew. Ingen gjester kan forsyne seg selv med 
de ulike produkter. Vi har stor fokus på sikkerhet for alle våre besøkende i alpinanlegget. 
 
Velkommen til årets morsomme vinterferie-event i din favorittbakke. 
Aktivitetene starter i fra kl. 12:00 og varer til kl. 16:00. 
 
Disse destinasjonene besøker vi i vinterferien 
 
Gautefall Skisenter 20. og 21. februar. 
Valdres Alpinsenter 22. og 23. februar. 
Beitostølen Skisenter 24. og 25. februar. 
Geilo Vestlia 26. og 27. februar. 
Ål Skisenter  
 
Arrangør:  
Norgesexpo Event AS 
 
 


