HELA FJÄLLSTATIONEN BARA FÖR ER
Konferens & Fjälläventyr. Grövelsjöns Fjällstation.
Ett riktigt spännande och nyttigt Get-together-arrangemang. Program långt utöver det vanliga!
Från december t.o.m. andra veckan i februari erbjuder vi hela fjällstationen exklusivt för ditt företag.
Fantastiskt läge på fjället med otrolig utsikt där den riktiga svenska och norska fjällvildmarken börjar!
Efter andra veckan i februari får ni dela hotell och fjällstation med andra trevliga gäster.
(OBS! Vi har flera andra bra hotell i området om fjällstationen skulle vara bokad)

PROGRAMEXEMPEL (3 dagar från Stockholm)
Dag 1.
AVRESA i konferensbussar - alla sitter vid bord.
Kaffe/te med smörgås severas direkt efter avfärd.
KONFERENSPROGRAM/ GRUPPARBETE (2 tim)
MIDDAG i Hantverksbyn, Rättvik
Förbeställt, dukat och klart när vi kommer.
Tävlingar, (video)
GRÖVELSJÖNS FJÄLLSTATION
Dag 2.

FRUKOSTBUFFÉ
UTTAGNING SKIDUTRUSTNING
EGET KONFERENSPROGRAM fm kaffe
LUNCH
*AKTIVITETSPROGRAM (Prova på - fjälläventyr)
•Äventyrskidåkning upp på fjället .
Vi tolkar med vessla, ledarledd alpin-/telemarskidåkning ner.
• Hundspann på kalfjället
• Skotersafari på kalfjället
MIDDAG 3-rätters
VINTER GAMES
Företagsmästerskap på fjällsluttningen ner mot svenska och
norska Grövelsjön 816 möh. Vi har vårt eget festliga Vinter-OS
i facklornas sken. Vid stora brasan vid vindskyddet serverar vi
glühwein till alla deltagare.
HÅLLIGÅNG OCH UNDERHÅLLNING på hotellet.
PRISUTDELNING

Dag 3.

FRUKOSTBUFFÉ
ALPIN/TELEMARK SKIDÅKNING på Grövelfjäll
LUNCH
HEMRESA m video etc.
MIDDAG i Hantverksbyn, Rättvik
Förbeställt, dukat och klart när ni kommer.
TELEMARKUTRUSTNING= skidskor, skidor, stavar,
stighudar kan hyras av Berg & Dahl.
Vesseldraget upp på fjälltopp och utförsåkningen fungerar med
vanliga utförsåkningsskidor.
HÖR AV ER med uppgifter om datum, konferenstimmar,
antal deltagare så sätter vi ihop ett företagsanpassat
program med offert och mejlar till er.

VINTER GAMES= Företagsmästerskap i grenarna:
1. Toppbestigning 2. Slalom 3. Rumperally 4. Renskiljning
5. Skidskytte 6. Sondretrekket 7. Parallellmadrass.
Allt är på lek i den härligaste tänkbara vildmarksmiljö.
Låt årets fjällkonferens/kick-off bli något alldeles extra.
Ett riktigt get-together-arrangemang.
Vi törs lova er ett av de bästa arrangemang ni haft!

Välkommen till Svenska Turistföreningens
sydligaste fjällstation.
Här blandas gamla traditioner och gemytlig
miljö med nya fräscha grepp.
Här slutar bilvägen och fjällvildmarken tar vid
Sveriges miljövänligaste fjällanläggning

Grand Travel Awards Ekoturismpris 2003

TILLVALSPROGRAM
Lägg till en dag för mer konferens och äventyr:
A. ÄVENTYRSSKIDÅKNING med toppbestigning (tre olika grupper)
Från Valdal i Norge upp på Stora Lifjället 1.219 möh.
Vi går med stighudar uppför och anpassar svårighetsgraden.
Blandad utförsåkning ner till Grövelsjön (totalt ca 10 km) två grupper tuff & medelsvår. Om några deltagare inte vill/kan delta i Äventyrsskidåkning erbjuder vi skotersafari med rödingsfiske.
Guider med säkerhetsutrustning medföljer naturligtvis varje grupp.
GEMENSAM LUNCH vid fjällsjön (alla grupperna)
VESSELTOLKNING till fjällstationen
B. RENENS VANDRINGAR ÖVER ÅRE. Same från samebyn berättar i ord och bild
hur det är att jobba som ung same i dagens Sverige.
C. HUNDSPANN I ALASKA. Vår slädhundsförare berättar i ord och bild om sin tid
som tävlingsproffs i Alaska. Rankad värdstia i långlopp i Alaska.

