*prijzen 2018 per persoon tenzij anders vermeld*
* uw keuze uit deze activiteiten kunt u van te voren of ter plaatse overleggen*

*Prijzen Winter Activiteiten*

Skiën
in Sollefteå

dagpas skiën/ snowboarden.
ski/ snowboard/ langlauf verhuur

Kr 250,00
Kr 250,00

Snowscooter Safari
natuur experience voor 4 uren,
incl. brandstof, op eigen risico
professionele begeleiding en koffie pauze

Langlauf tour
vanaf het appartement

Langlauf tour
Bispgården

Sneeuwschoen
wandeling bronnen

Kr 1.400,00

na afloop koffie of thee met een warme wafel,
inclusief langlaufski’s met stokken
1 ronde = 4 km

Kr 250,00

na afloop koffie of thee met warme wafel,
inclusief langlaufski’s met stokken
1 ronde = 8 km

Kr 250,00

begeleid*
route over de heuvelrug en meertje
6 km met pittig klimmen en dalen,
na afloop kampvuur met warme choco en
Zweedse gehakt balletjes in de Grillhut,
inclusief natuur info en stukje bushcraft
max. 2 personen

Kr 375,00

Sneeuwschoen
wandeling wijds

begeleid*
wandeling met mooie vergezichten,
6 km waarvan 4 km met, sneeuwschoenen
inclusief zweedse lunch met koffie, natuur info,
max. 2 personen

Après-ski avond
In Grillhut

begeleid*
American BBQ met houtkachel en country
muziek in de sfeervolle Grill hut
vanaf 2 personen, p.p.

Outdoor Cooking
Workshop

begeleid*
bij de Grillhut in de sneeuw, een rendierpotje,
bereiden we in de Dutch Oven aan driepoot,
boven open vuur

Outdoor Cooking
Workshop

begeleid*
bij de Grillhut in de sneeuw, een
Mexican Chilli, bereiden we in de Dutch Oven,
aan driepoot boven open vuur

Outdoor Cooking
Breakfast

begeleid*
bij de Grillhut in de sneeuw, boven kampvuur
een pancake breakfast in gietijzer pannetjes,
met verse koffie van het vuur

Outdoor Cooking
Lunch

begeleid*
bij de Grillhut gaan we Kolbulle maken,
een traditioneel Jämtland pangerecht,
boven open vuur

Sledehonden Tour

halve dag natuur beleving,
Kr 1.400,00
na uitleg bestuurt u desgewenst zelf
een team husky’s door Zweeds winter wonderland,
professionele begeleiding, ex verzekeringen
en koffie pauze

Zweeds verhaal
Relax

begeleid*
er wordt u een oud Zweeds verhaal verteld,
met koffie en koek aan de oude bakkerstafel,
bij de spiss (authentiek hout gestookt fornuis)

Kr 375,00

Kr 250,00

Kr 250,00

Kr 250,00

Kr 125,00

Kr 125,00

Kr 75,00

IJsvissen
Meer

begeleid*
inclusief visakte, ijsboor, hengel, aas en stoeltje,
In dit meer heeft de commun forel uit gezet,
kampvuur met koffie en grill worstjes op het ijs,
vanaf 2 personen, prijs p.p. incl. 4 x 4 vervoer.

Eland Safari

begeleid*
u wordt gereden in een 4 x 4,
door de bossen en het
besneeuwde landschap,
ter plaatse warme choco met versnapering
in een jachthut
vanaf 2 personen, prijs p.p.

Wellness moment
Spa bij locals

Reiki behandeling
In huis

Meditatie
Bispgården

Noorderlicht

Kr 375,00

Kr 275,00

op loopafstand naar luxe Spa,
Kr 695,00
arrangement: een half uur
lichaamsmassage, met aansluitend twee uren
uw eigen Finse sauna en wellness Jaccuzi,
incl badslippers, badjas en handdoeken + softdrink
vanaf 2 personen, prijs p.p.

begeleid*
1.5 uur in alle rust ontstressen tijdens
deze energetische behandeling met relaxmuziek,
eindigend met een Chakra klankschalen sessie,
inclusief een glas verse bessensap,

3 x daags wordt er gemediteerd door Thaise
monniken hier in Bispgården, Meditation Centre,
u bent van harte welkom om hieraan
deel te nemen, ze vragen deze kleine bijdrage

vanaf uw eigen dakterras genieten van dit unieke
natuurverschijnsel ! Hier Jämtland Zweden
is uw kans om de Aurora Borealis te bewonderen!

Kr 375,00

Kr 75,00

Cadeau

