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Geocatching

Geocatching är en rolig och spännande aktivitet som passar
alla. En modern form av orientering som fungerar både i vildmarken och i stugbyn. Ett trevligt sätt att lära sig hitta i naturen.
Man jobbar i små grupper där samarbete och planering är ledorden för att lyckas.
Vi har två nivåer på denna aktivitet:

Skattjakt
En modern form av skattjakt där det gäller att vara snabb och
flexibel för att lyckas. Planering och samarbete är viktig för att
lyckas.

Kunskapsjakt
Med hjälp av GPS skall deltagarna hitta waypoints där kluriga
frågeställningar och aktiviteter skall lösas för att samla poäng.
Fjäll och natur är givetvis inriktningen på denna aktivitet.
Grupper 10 - 100 personer.
Pris: 350 Skr/person (25% moms)
Kombinera gärna med lunch eller fika efter turen!

På Villovägar
En rolig nyhet i Peakpoints program, inspirerad av vår gode vän Lars Monsens äventyr i
den nordiska fjällkedjan.
Denna aktivitet är till för grupper som vill ha
ett riktigt äventyr och inte räds lite strapatser.
Det kräver att man har lite vana att röra sig och
att vistas i skog och mark.
Aktiviteten kan köras en och en eller i en liten
grupp.
Deltagarna transporteras ut i skogen eller på
fjället, med marktransport eller med helikopter.
Deltagarna har ögonbindel och får inte se vart
färden går.
Med en liten utrustning och med en gps, kompass och en enkel karta skall deltagarna leta
sig tillbaka till civilisationen via ”checkpoints”
med kompletterande information.
Spännande, lärorikt och en garanterat häftig
naturupplevelse är ledorden för denna aktivitet.

Vi kör denna aktivitet i två nivåer:
Level 1:
Högsta nivån av äventyr. Vi räknar med att
detta tar hela dagen i anspråk, 4-5 timmar på
fjället exl. transport.

Level 2:
Halvdagsaktivitet där man räknar med att deltagarna behöver 2-3 timmar för att genomföra
detta exl transport.
			Pris:

Level 1:
Grundpris 9600 Skr upp till 8 personer. Därefter 400kr/ytterligare deltagare.
Level 2:
Grundpris 8000 Skr upp till 8 personer. Därefter 360 kr/ ytterligare deltagare.
Vid helikoptertransport tillkommer kostnaden

Fjällvandring
Fjällvandra är väl något som de flesta har drömt
om någon gång i livet.
Här i Sälen har vi fantastiskt fina fjäll att vandra i
och med den tillgängligheten som finns här ges
det möjlighet för alla att uppleva fjället.
Våra guider är proffs på fjällen här i Sälen och
jobbar året runt här med både guidning och Fjällräddning. Det bäddar för en fin upplevelse på er
vandring.

Halvdagsvandring (ca 3 timmar)
Vi samlas kl 9.00 på en gemensamt bestämd utgångspunkt för vandringen.
Rejäla skor och kläder för alla väder är en viktig
sak att tänka på för att upplevelsen skall bli bra.
Guiden har med fika och vi startar i lugn takt för
att alla skall hänga med.
Guiden berättar om flora och fauna under turen
och vi njuter av landskapet.

Pris: 1850 kr /guide upp till 10 pers 50 kr/pers för
fika. (+ 6 % moms)

Heldagsvandring (5-6 timmar)
Vi samlas kl. 9.00 på en gemensamt bestämd utgångspunkt för vandringen.
Rejäla skor och kläder för alla väder är en viktig
sak att tänka på för att upplevelsen skall bli bra.
Guiden går igenom dagens tur och vi bestämmer gemensamt vandringstakt för att alla skall ha
glädje av turen.
Fika och lunch ingår i turen och läggs in vi lämplig tidpunkt.
Vi hinner se en hel del av fjället och guiden berättar gärna om omgivningen och flora och fauna.

Pris: 2800 kr/guide upptill 10 pers.
120 kr/pers för lunch och fika. (+6 % moms)

Flerdagarvandringar

Björnexkursion

En spännande upplevelse för hela familjen/gruppen eller företaget.
Följ med till Dalafjällens vildmarker och med guidens hjälp upptäcka spår och avtryck från de stora rovdjuren, framförallt björn eller järv. Björnen är ett mycket
skyggt och försiktigt djur så chansen till ett björnmöte är liten men man vet aldrig. Vi
rör oss ju i deras närmiljö.
Vi besöker ett äkta björnide och det är en spännande känsla att uppleva björnens
mest hemliga ställe.
Turen tar ca 2 timmar och vi stannar och fixar lite fika, korv och dryck efter skogsutflykten.

Pris: 450 kr/pers. ex moms (6 %)

Fjällduellen
En rolig aktivitet för stora som små
grupper.
Man kan jobba enskilt eller i grupp.
Aktiviteten går ut på att utmana
varandra i olika tävlingar med stor
variation på vad som krävs av deltagarna.
Allt mellan råstyrka till intelligens
och allmänkunskap. Ett antal dueller ingår och dimensioneras efter
gruppens storlek och är underhållande för både åskådare och deltagare!
Aktiviten kan anpassar så den är
möjlig både inomhus och utomhus,
sommar som vinter. Direkt utanför
konferenslokalen eller på fjället!
Pris: 350 kr/person + (25%) moms.
Min 10 personer.
Kan med fördel kombineras med
fika eller lunch eller kanske en kortare fjällvandring!

