Renbiten
https://turistmal.se/turistmal-10475.html

Information
Län: Dalarna
Kommun: Älvdalen
Kategorier: Gårdsbutiker, Lägenheter och rum, Upplevelser
Position: 62.0619,12.2998
Kontaktuppgifter
Tel: 0253-23330
E-post: info@renbiten.se
Hemsida: www.renbiten.se
Facebook: https://www.facebook.com/renbiten
Beskrivning
I vår butik kan du hitta den traditionella samiska matkulturen
baserad på vad naturen i området ger. Samerna har levt i en
mycket sträng miljö under årtusenden. Detta är bra bevis på att
det samiska köket innehåller de näringsämnen som människan
behöver. Ren, älg, fjällfångad fisk, svamp och bär är de viktigaste
råvarorna, vilka du också kan hitta i vår butik, det mesta
egenhändigt producerat.
När det gäller renköttet kan vi erbjuda nästan allt från renen.
Färskt, torkat , rökt och Suovas är några av alla delikatesserna.
Ibland kan vi även erbjuda läckerheter som ripa och tjäder. Fråga
oss gärna, så gör vi vad vi kan för att hitta det du söker.
Låt dig även fascineras av genuin sameslöjd och hantverk från
närområdet, förstklassiga skinn, horn, exklusiv samisk konst och
många fina presenttips. För oss är det mycket viktigt att erbjuda
högsta kvalitet på alla våra produkter och tjänster.

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.

Upplev Grövelsjöfjällen och bo i en underbar lägenhet, centralt i
Storsätern.
Umgås med varandra, njut vid den öppna spisen och tillaga
härliga middagar tillsammans.
Huset är belägen i en fantastisk natur nära till längdåkning,
utförsåkning, skoter och vandring.
Längdspåren och skoterspår finns alldeles inpå stugknuten.
Här finns över 10 mil välpreparerade längdspår passande
nybörjare som van skidåkare.
Lägenheten ligger centralt med nära till både butik och
kollektivtrafik.
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Priser
Pris från 3500 kr per vecka
Intresserad? Ring så berättar vi mer!
Öppettider
Butiken
Våra öppettider under säsong är:
Vardagar 10-18
Helg: 10-14
Mellan säsongerna har vi begränsat öppet. Ring oss för
ytterligare information
0253-23330
Välkomna!
Vägbeskrivning

Vi finns i Storsätern, Grövelsjön, längst norrut i Dalarna och på
gränsen till Norge.
Med bil: Följ riksväg 70 ca 35 km. norr om Idre.
Vår butik finns mellan “Fjällbua”, matvaruaffären och Kapellet.
Med buss tar du dig med linje 104. Busshållplats finns precis
utanför butiken.
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