Sälenaktiviteter
https://turistmal.se/turistmal-19306.html

Information
Län: Dalarna
Kommun: Malung-Sälen
Kategorier: Vinteräventyr, Simhallar och äventyrsbad
Position: 61.1576,12.9815
Kontaktuppgifter
Tel: 0280-36055
E-post: hej@salenaktiviteter.se
Hemsida: www.salenaktiviteter.se
Facebook:
https://www.facebook.com/S%C3%A4len-Aktiviteter-3994689501
33505/timeline/
Beskrivning
Äventyr i Sälens vackra vinternatur för alla åldrar
Skotersafari och vildmarksaktiviteter i Sälen för dig som familj,
turist, konferensgäst eller grupp.
Längden på aktiviteterna anpassas efter dina önskemål – allt från
en timma till två dagar.
Välj mellan:
Isskulptering
Förra vinterns succé fortsätter.
Isskulptering blev snabbt en mycket uppskattad aktivitet.
I ledning av våra instruktörer blir ni indelade i grupper om 5-7
personer som tillsammans arbetar fram fantastiska kreationer.
Denna aktivitet är i dagsläget bara bokningsbar för grupper på
minst 10 personer.
Hör gärna av er på 0280-360 55 för mer information.
Skotersafari (hyra skoter med guide)
Våra guider tar dig ut på ett säkert sätt i Sälens vackra fjällnatur.
Vi har allt från korta turer på en timma till flerdagsturer där vi åker
10-20 mil.
Det behövs inga förkunskaper för att köra skotersafari (hyra
skoter med guide) med oss.
Guide, drivmedel och hjälm ingår.
Vi startar från Hundfjället.
Poolarium i Hundfjället & Tandådalen
Spa, massage, pooler, bubbelpool, bastu, solarium och café.
Välkommen!
Hundfjället
Det mysiga badet för små och stora!
Här finns jetströmmar, bubbelpool, bastu, solarium och café.
SPA med massage, duo-behandlingar vuxen/barn och
kroppsbehandlingar.
Tandådalen
Här finns pooler, bubbelpool, bastu, solarium och café.
Bada ute den uppvärmda bubbelpoolen som kan hyras per
timme.

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

Klassisk massage eller aftekski massage, 20min och 50 min.
Priser
Besök våran hemsida för mer info

turistmål.se
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