
SELVHUSHOLD
Hyttene har fasiliteter for selvhushold og vi

anbefaler at dere handler det dere trenger av mat

og drikke før ankomst. Nærmeste butikker:

Rema 1000 Skistua, Skistua 4, 8515 Narvik 

Kiwi Narvikfjellet, Skistua 7, 8515 Narvik

BESTILLE FROKOST
Frokostpakke kan enkelt 

bestilles via QR-koden eller

gjennom nettbutikken her. 

NYTTIG INFORMASJON UNDER OPPHOLDET
I hver hytte finnes et informasjonshefte hvor vi

har samlet all nyttig informasjon knyttet til

oppholdet. Vi anbefaler deg/dere å bla i denne

ved ankomst.

ÅPNINGSTIDER
Åpningstid for resepsjon, skianlegget, gondolen

og Fjellheisrestauranten finnes på vår

hjemmeside her: Åpningstider.

KONTAKT OSS
Henvendelser vedrørende din booking, ta kontakt

med din aktuelle bookingplattform.

For henvendelser under oppholdet, send en e-

post til customer.service@narvikfjellet.no, eller

send en SMS til vakttelefonen +47 904 78 550.

Oppgi hyttenummer og hva det gjelder, så tar vi

kontakt så snart som mulig. 

VED AVREISE
Takk for at dere gjør følgende før dere forlater:

- Kast avfall i avfallsdunkene ved parkeringen.

- Legg skitne handduker på badegulvet.

- Sett skitten oppvask i oppvaskmaskinen.

- Sett på oppvaskmaskinen før dere forlater.

- Påse at alle dører er lukket og låst.

INNSJEKK OG NØKKELKODE
Innsjekk skjer automatisk samme dag som

ankomst, og det er ikke nødvendig å oppsøke

resepsjonen. Nøkkelkoden til hytta sendes på

SMS til telefonnummeret i bookingen kl. 12.00

samme dag som ankomst. Koden er gyldig fra kl.

15.00 på ankomstdag til kl. 11.00 utsjekksdagen.

Ring +47 904 78 550 dersom du ikke mottar kode.

VEIBESKRIVELSE
Adressen til Camp 291 er Nordlyssvingan 28,

8515 Narvik. Følg Tøttaveien fra E6 opp mot

Narvikfjellet (skiltet), passer gondolstasjonen og

parkeringsområdet i Narvikfjellet, før du kommer

til en snuplass. Følg grusveien fra snuplassen

videre opp til Camp 291 (skiltet), før du tar av

ned til høyre mot Campen. 

PARKERING
Gratis parkering på parkeringsområdet foran

Lodgen for Campens gjester. Gratis parkering for

inntil 1 bil pr hytte.

ADKOMST TIL HYTTENE
Fra parkeringen er det 50-200 meter gange til

hyttedøra. For enkel håndtering av baggasje kan

du/dere benytte en baggasjevogn. Disse står ved

hovedinngangen til lodgen. Takk for at du setter

vognen på plass når forlater.

GRATIS GONDOLBILLETT
Narvikfjellet tilbyr gratis gondolbillett til alle

gjester registrert i bestillingen. Billetten(e) kan

brukes valgfri dag under oppholdes (i ordinær

åpningstid), og hentes ut i Skishopen mot

fremvisning av bookingbekreftelse.

HEISKORT
Narvikfjellet tilbyr 15% rabatt på heiskort for alle

gjester registrert i bestillingen. Rabatten gis mot

fremvisning av bookingbekreftelse i Skishopen.

Informasjon før ditt opphold i Camp 291
Her har vi samlet nyttig informasjon knyttet til deres opphold i Camp 291.

Vi ser frem til å ønske dere velkommen til fjells!

https://rema.no/butikker/nordland/narvik/rema-1000-skistua-narvik
https://kiwi.no/Finn-butikk/KIWI-Narvikfjellet-Narvik/
https://nettbutikk.myklevold.no/kategori/frokostpakke-3476?takeawayOutlet=625
https://www.narvikfjellet.no/apningstider-vinter
https://www.google.no/maps/place/Camp+291/@68.4293348,17.4442739,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x783fb78ec9383368!8m2!3d68.4293214!4d17.4443162


SELF-CATERING FACILITIES
The cabins have self-catering facilities and we

recommend that you buy what you need of food

and drink before arrival. Nearest shops:

Rema 1000 Skistua, Skistua 4, 8515 Narvik 

Kiwi Narvikfjellet, Skistua 7, 8515 Narvik

ORDER BREAKFAST
Breakfast can be easily be

ordered via the QR code or

through the online store here. 

USEFUL INFORMATION
In each cabin there is an information booklet

where we have collected all useful information

related to your stay. We recommend that you

take a look at this on arrival.

OPENING HOURS
Opening hours for reception, ski resort, cable car

and restaurant can be found on our website

here: Opening Hours

CONTACT US
Inquiries regarding your booking, contact your

booking platform. 

For inquiries during the stay, send an e-mail to

customer.service@narvikfjellet.no, or

send an SMS to the hotline +47 904 78 550. Enter

the cabin number and what it is about, and we

will contact you as soon as possible.

ON DERPARTURE
Thank you for doing the following before you

leave:

- Dispose of waste in the bins at the car park.

- Lay dirty towels on the bathroom floor.

- Put dirty dishes in the dishwasher.

- Switch on the dishwasher before leaving.

- Make sure that all doors are closed and locked.

CHECK-IN AND KEY CODE
Check-in takes place automatically on the same

day as arrival, and it is not necessary to contact

the reception. The key code for your cabin is

sent by SMS to the telephone number registered

in the booking at 12.00 the day of arrival. The

code is valid from 15:00 on the day of arrival until

kl. 11.00 check-out day. Call +47 904 78 550 if you

do not receive a code.

DIRECTIONS
The address of Camp 291 is Nordlyssvingan 28,

8515 Narvik. Follow Tøttaveien from E6 up

towards Narvikfjellet (signposted), pass the

cable car station and the parking area in

Narvikfjellet, before you reach a turning point.

Follow the gravel road from the turning point

further up to Camp 291 (signposted), before

turning down to the right towards the camp.

PARKING
Free parking in the parking area in front of the

Lodge for Camp guests. Free parking for up to 1

car per cabin.

ACCESS TO THE CABINS
From the parking lot it is 50-200 meters walk to

the cabin. For easy handling of luggage, use a

luggage trolley. These are located at the main

entrance to the lodge. Thank you for putting the

trolley back in place when leaving.

FREE CABLE CAR TICKET
Narvikfjellet offers a free cable car ticket to all

guests registered in the booking. The ticket (s)

can be used on any day during your stay (during

ordinary opening hours), and can be picked up

at the Ski Shop on presentation of your booking

confirmation.

SKI PASS DISCOUNT
Narvikfjellet offers a 15% discount on lift tickets

for all guests registered in the booking. The

discount is given upon presentation of booking

confirmation in the Ski Shop.

Information before your stay in Camp 291
 Here we have gathered useful information related to your stay in Camp 291.

We look forward to welcoming you to Narvik!

https://rema.no/butikker/nordland/narvik/rema-1000-skistua-narvik
https://kiwi.no/Finn-butikk/KIWI-Narvikfjellet-Narvik/
https://nettbutikk.myklevold.no/kategori/frokostpakke-3476?takeawayOutlet=625
https://www.narvikfjellet.no/apningstider-vinter


Områdekart Camp 291
Area map Camp 291


