
in Sälen Since 1976

M�ntain Advent�es

Sälen är fantastiskt för äventyr, för stora som små. Följ med oss ut och upplev våra favoritställen i området, till fots, på hjul 
eller i gummibåt! 

VANDRINGSPAKET I SÄLEN 1 NATT
Gör din första natt i fjälltält till en oförglömlig upplevelse. Med våra kunniga guider blir första turen en minnesvärd och 
härlig tur utan stress och tillsammans med likasinnade.
Prisexempel: 1450 kr 

VANDRINGSPAKET FULUFJÄLLET 2 NÄTTER
Fjällvandring ska vara kul, avslappnande och lagom äventyrligt. Följ med på en lärorik helgtur på Fulufjället med guider som 
visar dig pärlorna i nationalparken! Utrustning, del i tält och mat ingår!
Prisexempel: 3450 kr

KENNELBESÖK MED HUNDTRÄNING 
Vi har 82 härliga Huskys – kom och hälsa på i hundparken. Vi berättar lite om hundarna, deras egenheter, hur de sköts om 
och vilka äventyr man kan göra med hundarna på fjället. Om vädret är rätt tar vi en träningssväng med några av dem!
Prisexempel: Kennelbesök 250 kr, med hundträning 550 kr, hyr en hund 550 kr

MOUNTAINBIKEKURS HEL- OCH HALVDAG
Rivstarta ditt cykelintresse! Låt oss visa dig knepen som gör dig till en stigcyklist från start. Prova-på-kurs i  
3 timmar eller grundkurs i 6 timmar för alla som är nyfikna på mountainbike. 
Prisexempel: 3 timmar 650 kr, 6 timmar 1150 kr, cykelhyra 600/400 kr (vuxen/barn)

GUIDAD STIGCYKLING
Vi har koll på de riktiga guldkornen bortom pilar och förtryckta kartor. För gänget som vill ha en utmanande och varierad 
stigcykeltur är en guide från Fjälläventyr ett sätt att vara säker på att turen blir toppklass.
Prisexempel: 3 timmar 650 kr, 6 timmar 1150 kr, cykelhyra 600/400 kr (vuxen/barn)

TUR MED PACKRAFT HELDAG ELLER MED ÖVERNATTNING
Frihet är en egen gummiflotte och en evigt strömmande å. Följ med våra guider ut på ett paddeläventyr i Sälens fjäll och 
skogar, välj en heldag eller gör ett rikigt äventyr med övernattning längs ån. Välj mellan familjetur eller äventyrstur.
Prisexempel: heldagstur 1250 kr, Övernattningstur 2490 kr

KLIPPKLÄTTRING
Klättring är en rogivande sport med hög fokus på nuet. All oro och tankar på vardagens problem är som bortblåsta på 
klippan. Klättringsutflykten som vi erbjuder passar äventyrare från 10 år. När krafterna börjar tryta och gör vi en paus lunch 
som lagas över en eld eller med stormkök.
Prisexempel: heldag inkl. lunch 1400 kr
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Mycket av det du äger tar mest en massa plats. Så om du inte fjällsportar så ofta eller är nyfiken på att prova en aktivitet 

utan att köpa allt innan kan det vara smart att hyra först.

MOUNTAINBIKE
Vi har valt att köpa in riktigt fina heldämpade mountainbikes från Amerikanska Trek som vi erbjuder till uthyrning och för 
våra guidade turer och kurser. Vid kurser och guidade turer drar vi av 200 kr på hyran!  
Det ingår alltid hjälm, knäskydd och handskar när du hyr cykel av oss.

Välj cykel 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar  7 dagar extra dag

Stigcykel heldämpad  800 1500 2200 2800 3300 3800 4200 350

Endurocykel heldämpad 800 1500 2200 2800 3300 3800 4200 350

El-MTB heldämpad 900 1700 2450 3100 3650 4200 4700 400

Barn-MTB 24” 400 770 1100 1400 1670 1920 2140 180

PACKRAFT
Välj mellan den ultrakompakta och lättviktiga Kokopelli Rogue med TiZip för tuffa turer i vildmarken, eller Kokopelli XPD 
för en slitstark och pålitlig raft för riktigt tuffa tag. För familjen eller insjöentusiasten har vi upplåsbara 2-personskajaker att 
hyra ut. 4-delad Werner Skagit-paddel och Kokatat Aries flytväst ingår i hyran.

Typ av båt 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar  7 dagar extra dag

Kokopelli Rogue m. Tizip. 650 900 1200 1350 1500 1650 1700 100

Kokopelli XPD 550 800 1050 1250 1400 1500 1600 80

Kokopelli Moki II (2p kajak) 750 1050 1300 1450 1600 1750 1800 150

        

FJÄLLVANDRING
Hyr hela utrustningen med tält, sovsäckar och kök för er grupp, eller välj att hyra delar av utrustningen löst.   
Vi har ny, fräsch utrustning från kända leverantörer som Helsport, Thermarest, Sea to Summit, Primus m.m  
Vi beräknar alla paketpriser utifrån antal deltagare och dagar, kontakta oss för offert.

CAMPING OCH BÄRSYSTEM 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar  7 dagar extra dag

Tält 2 man 350 550 700 900 1100 1250 1350 60

Tält 4 man 550 700 900 1100 1250 1400 1500 80

Sovsäck + liggunderlag 350 550 700 900 1100 1250 1350 60

Friluftskök  100 200 275 350 400 450 500 30

Ryggsäck 65-135L 100 200 275 350 400 450 500 30

Vandringsstavar  50 100 125 150 175 200 225 20

       

HYR EN HUND I SÄLEN 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar  7 dagar extra dag

Ta med en av våra slädhundar  550 1040 1440 1920 2200 2640 3080 -
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