Avkoppling - Vildmarksspa

Tillsammans - Vildmarksmiddag

Vårt Vildmarksspa består av två stora trätunnor,
läckert placerat i bäckravinen nedanför storkåtan.
Intill ligger jordbastun delvis timrad in i berget.
Den bakre väggen består av natursten och golvet
är ett så kallat stampat jordgolv. Här finns också
en liten träkåta med öppen eld som håller dina
kläder varma medan ni badar.

Korv och ostbricka samt starka drycker går
att beställa till badet. Badkläder och handduk
går också att hyra.

En badtunna och bastu 7000
Två tunnor och bastu

•
•
•
•
•
•

Kåta med magnifik eldstad
Badtunnor och jordbastu
Vildmarkskök med rättigheter
Lägereld under bar himmel
Femkamp & tävlingar
Äventyrsbana för teambuilding

kr
8500 kr

Bastun rymmer ca 10 personer och
badtunnorna rymmer ca 8 + 12 personer.

Spapaket! 8500 kr
För den lilla gruppen upp till 10 personer.
Detta ingår:
En badtunna, bastu, skotertransport och
vildmarksmiddag med 1 öl och 1 snaps

I Vildmarksbyn serverar vi viltskavswok som
tillagas i vårjättemuurika över öppen eld.
Woken består av hjortkött och hackade grönsaker.
Serveras med sweetchili , vitlökssås och hällbröd.

350 kr per person. 1 Snaps och 1 öl ingår
Transport med snöskoter
och släde, mellan
Hassela Ski Resort
& Vildmarksbyn
tur och retur.
6-24 personer 2400 kr
Större grupper 4500 kr

Teambuilding - Isskulptering

Tävling - Hasselacampen

Laget skall göra en isskulptur av sjöis med hjälp
av verktyg såsom såg, yxa, rasp, kniv och
stämjärn. Laget skall också lösa uppgiften att
rigga ett ismetespö, kanske storgäddan nappar!
Ni skall också tillaga er egen kôlbulle över öppen
eld. Transport till sjön från Hassela Ski Resort
sker med skoter och släde.

Laget skall orientera sig från Hassela Ski Resort
till Vildmarksbyn. På vägen dit skall laget lösa
flera tävlingsmoment som består av
differensslalom med snöskoter, fotojakt och
snötornsbygge. När lagen är framme på
Vildmarksbyn skall det göras upp en eld, koka
kaffe och tillaga kôlbulle.

Pris: 600

Pris 600

kr per person

kr

per person

Erbjudande vildmarksspa!
1000 kr i rabatt
I samband med att ni bokar någon av dessa
aktiviteter: Hasselacampen, isskulptering och
skotersafari.

Äventyrsmästarnas Vildmarksby ligger
halvvägs upp till toppstugan från
Hassela Ski Resort.
Här har ni det perfekta stället för er
konferensaktivitet, kickoff, svensexa, möhippa,
fest eller att ni bara vill umgås med goda vänner
i rogivande vildmark.
För grupper går det att boka året om.
Det går att ta sig hit med: Buss, bil, skoter, häst,
eller promenera från lämpligt avstånd.

Kôlbulle

består av mjöl, vatten och fläsk.
Detta var basfödan för de som jobbade och bodde
i skogen vid förr förra sekelskiftet.

Boka på telefon eller mail
Johan
070-3728555
Frederik 070-7573500
info@aventyrsmastarna.se
www.aventyrsmastarna.se

