Fjälläventyr • Sverige-Norge
4-dags KONFERENS/KICK-OFF/INCENTIVE

TILLVAL dag 4. Halvdag på Idre Fjäll
Efter frukost packar vi och åker hem via Idre Fjäll där vi
får en halvdags utförsåkning och lunch på vildmarksnästet i
backen innan hemresa.

För er som söker - en konferensresa som varar!
Detta är ett kompakt fjälläventyr utanför de vanliga
turiststråken i fantastisk alpin vildmarksmiljö.
Gruppen får fjällvildmarksupplevelser som det är
svårt att som vanlig turist få uppleva.
Härliga minnen och upplevelser som säkert kommer att
följa deltagarna genom livet. Något som både företag och
deltagare har glädje av länge, länge!
OBS: Endast förslag — Vi specialsyr ert program efter ant. konf.timmar
Dag 1.

AVRESA Turistbuss alt. konferensbussar - alla sitter vid bord.
KONFERENS/GRUPPARBETEN
Tävlingar/video/programinformation/servering
Kaffe/te med smörgås serveras direkt efter avfärd.
MIDDAG i Hantverksbyn, Rättvik
Förbeställt, dukat och klart när vi kommer.
FLYGMÖJLIGHET Arlanda-Mora. Buss till Grövelsjön.
GRÖVELSJÖN
VÄLKOMSTDRINK
UTTAGNING SKIDUTRUSTNING
skidskor, skidor, stavar, stighudar
MIDDAG 3-rätters
PROGRAMINFORMATION och mys vid brasan.
BILDFÖREDRAG. Välj mellan:
A. RENENS VANDRINGAR ÖVER ÅRET. Same från samebyn
berättar i ord och bild hur det är att jobba som ung same i
dagens Sverige.
B. HUNDSPANN I ALASKA. Vår slädhundsförare berättar i ord
och bild om sin tid som tävlingsproffs i långlopp i Alaska.

Dag 2.

FRUKOSTBUFFÉ
KONFERENS
LUNCH
AKTIVITETSPROGRAM (3 grupper varvar)
Utförsåkning med vesseltolkning upp på topp..
Vi tolkar med vessla, ledarledd alpin-/telemarkskidåkning ner.
Hundspann på kalfjället. Vi kör egna hundspann eft. ledarspann
Skotersafari på kalfjället. Vi kör skoter ut till Oskarstugan.
KONFERENS alt. FJÄLLSOL/BASTU/RELAX
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.
SNÖBAR Vid stora brasan vid vindskyddet serverar vi Glühwein.
1. Toppbestigning 2. Slalom 3. Rumperally 4. Renskiljning
5. Skidskytte 6. Sondretrekket 7. Parallellmadrass.
KVÄLLSMYS I BAREN

Dag 3.

FRUKOSTBUFFÉ
KONFERENS
ÄVENTYRSSKIDÅKNING NORGE - SVERIGE långt utanför
turiststråken med toppbestigning.
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).
MÖJLIGHET ATT DELA UPP OSS EFTER SVÅRIGHETSGRAD
A. tuff B. medelsvår C. skoter=Om några deltagare inte vill/kan
delta i Äventyrsskidåkning erbjuder vi skotersafari med rödingfiske. Alla grupper lunchar dock tillsammans vid fjällsjön.
Guider med säkerhetsutrustning medföljer naturligtvis varje grupp.
SAMERNA BJUDER PÅ LUNCH vid fjällsjön (alla grupperna)
VESSELTOLKNING till fjällstationen
KONFERENS alt.
FJÄLLSOL/BASTU/RELAX
VILTMIDDAG
HÅLLIGÅNG OCH UNDERHÅLLNING på hotellet.
PRISUTDELNING

Dag 4.

FRUKOSTBUFFÉ
GUIDAD OFFPISTÅKNING
LUNCH
HEMRESA
MIDDAG i Hantverksbyn, Rättvik
Dukat och klart när ni kommer

Våra duktiga instruktörer kommer att göra allt för att
ge deltagarna ett minnesvärt äventyr i svenska och norska Grövelösjön.
UTRUSTNING
All skidutrustning kan hyras av Berg & Dahl.
Bokas före avresa och finns klart på plats när vi
kommer upp,
UTRUSTNINGSLISTA med utrustningstips mejlas över
från B&D i god innan avresa. Här fyller ni i uppgifter för
skidutrusning samt även i ev. matallergi/vegetarisk kost.

Äventyrsskidåkning med toppar upp mot 1800 m i fonden

