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

*Prijzen Zomer Activiteiten*

Eland Safari

Vissen
in rivier

Vliegvissen
In Omgeving

Zwemmen
in Magic Lake

Wandeling
Bronnen

begeleid*
u wordt door de bossen gereden in
een 4 x 4, verrekijkers zijn mee,
nadien een korte hike naar prachtig meertje,
daar ter plekke koffie met versnapering
vanaf 2 personen, prijs p.p

Kr 275,00

In onze schitterende en stromende rivier
aanvraag
de Indalsälven,
inclusief motorboot, zwemvesten, visakte, vishengels
en brandstof, u vist op snoek, diverse witvis soorten en
de prachtige forel is er uit gezet met een kans op vlagzalm.

hier in de omgeving kunt u vliegvissen!
aanvraag
Ragunda commun beschikt over een ‘Fiskekamp’,
hier leert u de kneepjes van het vliegvissen of wellicht kent u dit
al, de uitrusting is ter plekke te huur en of te koop. U vist in de
stromende en geliefde Ammerån rivier op vlagzalm en forel.

idyllisch meertje met glashelder water met steiger, Kr 95,00
strandje en zonnewei inclusief heerlijk gevulde
picknick mand, picknick tafels aanwezig, mooie auto tour,
ook kunt hier overdekt en buiten BBQ’en

begeleid*
Kr 250,00
route over de heuvelrug en meertje,
(6 km met pittig klimmen en dalen) inclusief natuur info en
een stukje bushkraft, we verzamelen materialen voor
inclusief Zweedse lunch met koffie
max 4 personen

Wandeling
Wijds

begeleid*
Kr 250,00
wandeling (ongeveer 8 km) met mooie vergezichten,
we lopen langs de koeien boer
en het elanden slachthuis van de jachtvereniging,
inclusief Zweedse lunch met koffie
max 4 personen

Zweeds verhaal
Relax

begeleid*
er wordt u een oud Zweeds verhaal verteld,
met koffie en koek in de sfeervolle Grill hut

Outdoor Cooking
Workshop

begeleid*
bij de Grillhut maken we Mexican Chili,
bereiden we in de Dutch Oven aan driepoot en
boven open vuur

Outdoor Cooking
Workshop

begeleid*
bij de Grillhut maken we een elandenpotje,
bereiden we in de Dutch Oven aan driepoot en
boven open vuur

Outdoor Cooking
Breakfast

begeleid*
bij de Grillhut boven kampvuur,
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 en verse koffie van het vuur

Wellness moment
Spa bij locals

Kr 75,00

Kr 250,00

Kr 250,00

Kr 125,00

Kr 125,00

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

Nachtje Kamperen
Eigen Terrein

Kanoën
Indalsälven

Bessen plukken
Bereiding

op een idyllische locatie nabij het beekje,
inclusief fijne tent en slaapspullen,
met hout voor vuurschaal en BBQ rooster,
prijs op basis van 2 personen

Kr 295,00

ontspannend langs de oevers vd rivier, in
Kr 225,00
een royale 2 persoons Coleman kano inclusief
houten peddels en heerlijk gevulde picknick mand

begeleid*
Kr 100,00
in de nazomer is het hier een waar bessen
paradijs, we gaan gezamenlijk plukken en maken
een heerlijke smoothy, inclusief blender en yoghurt

Look-out Point
Heuvelrug

begeleid*
Kr 250,00
u wordt gereden in een 4 x 4 naar Look-out Point
vanwaar uitzicht over de Ragunda valley,
incl. koffie met koek en een kleine wandeling naar Mossy hill
neem uw verrekijker mee, we spotten ook elanden!
vanaf 2 personen, prijs p.p.

Berkensap tappen
Eigen terrein

begeleid*
Kr 75,00
dit kan alleen tijdens de vrij directe overgang
van de winter naar de lente (april-begin mei),
wanneer de boomsappen weer gaan stromen
tappen we berkensap rechtstreeks uit de boom,
heel gezond en bijzonder om te doen en te ervaren

Western Games
Bij de Grill hut

begeleid*
hier gaan we op een avond met de luchtbuks
schieten, lasso gooien en hoefijzer werpen,
incl. een soft drink met tortilla chips,
salsa dip, kampvuur en country muziek

BBQ avond
In de Grill hut

begeleid*
American BBQ met houtkachel en country
muziek in de sfeervolle Grill hut
vanaf 4 personen of in overleg

Kr 225,00

Kr 250,00

Lunch yoga
In Thai Paviljoen

Meditatie
Bispgården

Reiki behandeling
In huis

In de maanden juni en augustus iedere
Kr 120,00
donderdag van 12.00-12.30 buiten yoga, in de mooie
tuinen, inclusief entree met begeleide tour door
het prachtige Thaise gebouw (o.v.b.)

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

Kr 75,00

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

Kr 375,00

