Hyr & Äventyr
Vi anordnar:

• Skotersafari
• Renrace
• Vildmarksskytte
• Rengrillningar

Vi tillhandahåller uthyrning av:

Hyr & Äventyr

Vill ni att vi fixar en intressant och
rolig kväll åt ert företag?

– upplevelser i hjärtat av Lappland

Eller är ni ett gäng vänner som vill
göra något roligt och annorlunda
tillsammans?
Hör av Er till Hyr & Äventyr
Claes Jonasson 073-181 33 41
Andreas Olofsson 070-648 08 07

• Skotrar
• Tung lastbil med skåp
• Tältkåtor

– för både större och mindre arrangemang

Hyr & Äventyr
Åkaregatan 11
983 33 Malmberget

| nov 2013

• Partytält
• Diverse friluftsmaterial

FISKE

Hyr & Äventyr
– Vinteraktiviteter 2013/2014

GRUPPAKTIVITETER
Fisketur

Följ med på en härlig fisketur med snöskoter. Vi tar er till
de fiskrika vatten som finns runt om i vår kommun.
Turen startar kl 10.00 på förmiddagen och vi äter lunch
på isen. Vi är åter ca kl 16.00 med en oförglömlig upplevelse och förhoppningsvis några fiskehistorier rikare.
I detta paket ingår fiskeutrustning, skoter och lunch.

Tävling eller träning! Ni bestämmer.

Exempel på aktiviteter:
skidskytte, balansgång, yxkastning, lassokastning, vildmarksskytte, eldövning, renrace, snöskor, dragkamp m.m.

Renar
Ett spännande
möte med renen
som är ett av
Lapplands kännetecken. Ni får vara
med och mata
renarna och
under tiden få
information om
renens år och
renskötseln i
skogslandet.

RENAR

Pris
500:-/pers.
Minimum
2 personer

1900:-/pers.

440:-/pers. tillkommer för mindre antal än 4 pers.

Rengrillning

Ett vildmarksevenemang med
3-rättersmiddag
där helgrillad ren
står som huvudrätt. Minimum
30 pers.

GRILLA REN
SKOTERSAFARI

Pris från
595:-/pers.
Kontakta oss
för offert.

3 timmars tur

2 pers. per skoter inkl. vildmarksfika. Denna tur kör vi även
som en Norrskenstur under kvällen. (18.00-21.00)

Vi har även program som sträcker sig från en dag till
5 dagar med skoter. Vi korsar även landsgränser med
snöskoter (Finland, Norge). Vid intresse och prisförfrågan kontakta oss på Hyr & Äventyr.

Claes Jonasson
Andreas Olofsson

073-181 33 41
070-648 08 07

1315:-/pers.

275:-/pers. tillkommer för mindre antal än 4 pers.
500:-/pers. tillkommer för 1/pers. skoter

2 timmars tur

1 person per skoter.

1265:-/pers.

220:-/pers. tillkommer för mindre antal än 4 pers.

1 timmes tur

1 personer per skoter.

935:-/pers.

175: -/pers. tillkommer för mindre antal än 4 pers.
Vid större grupper på mer än 10 personer,
kontakta oss för pris.

Uthyrning skoter

En dags hyra av skoter från 1500:- pers./skoter
Halv dags hyra av skoter 4 tim från 880:- pers./skoter
(Bensin och olja ingår ej)

