Vad vill du köra?

Hur länge vill du köra?

Nybörjare! Spelar ingen roll, vi går noga
igenom regler, körteknik och säkerhet.

Välj mellan en Polaris Indy 550 cc som
är en lugn och stadig touringskoter.
Eller en 154 hästkrafter stor
Polaris Switchback 800 cc.
Som är en sportskoter med mycket
körglädje för både nybörjaren och den
erfarne föraren.

Du bestämmer själv längden på din dagsutflykt.
Vi har inget minimikrav på antalet personer på
våra dagliga skotersafaris
Priset är per snöskoter
och den kan delas av 2 personer.
1-timmes skotersafari: 650 kr
2-timmars skotersafari: 1300 kr
3-timmars skotersafari, inkl. fika: 1950 kr
Lunchturen ca 5-timmars skotersafari,
inkl. mat: 3250 kr
Vid längr e turer hör av er för offert.
Nilapulka på safari: pristillägg 250 kr timmen.
I safaripriserna ingår: Bränsle, skoterkläder,
hjälm, skor och en trevlig skoterguide.
1-3 timmars skotersafari startar 09:00
eller 14:00.
Ankomst senast 30 minuter före start.
Om inte annat avtalats.

Nilapulka (4p)
Den perfekta
familjepulkan!

Komfortsäte för
passagerare
och packboxar

Luråsturen! 2695 kr
Denna skotersafari tar dig till tornet som har
havsutsikt från toppen bakom skidbacken.
Detta ingår i priset:
2,5 timmar med guide.
För 4 personer.
En sportskoter med plats för 1 passagerare.
En guideskoter med nilapulkan.
Korvgrillning vid Låråstornet.
Friåkning vid Liljemyren.
Vi utgår från Hassela Ski på denna tur.
Start kl 10:00 eller 13:00.
Boka en extraskoter för 2 personer
för endast 1695 kr

Fisketuren! 3290 kr
Denna skotersafari riktar sig till familjen
som vill ha en spännande dagstur med tid
för samvaro.
Detta ingår i priset:
5 timmar med guide.
För 4 personer.
Skotertransport med nilapulka.
Isfiske på en närbelägen sjö.
Lån av skoterkläder.
Och en värmande brasa!
Boka en extraskoter för 2 personer
för endast 990

kr

Uppgradera med Vildmarksspa.
1 badtunna som rymmer 12 personer och
bastu 6000 kr.
Samtliga priser är inklusive moms.

