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Fjällturen - 2 timmarFjällturen - 2 timmar 
Har ni alltid undrat hur det är att susa fram bland fjällbjörkar och dal-
gångar på en snöskoter men aldrig vågat ta steget fullt ut. Då är det 
här den perfekta introduktionen till skoteråkandets ädla konst. Vi går 
igenom grunderna och vad som är viktigt att tänka på innan turen 
och sedan ger vi oss iväg i det tempo som passar er bäst. Målet är 
att ta oss upp på högfjället så att ni får uppleva fjällen på riktigt!  Pris: 
Delad skoter 995kr/person, singelskoter 1 500kr/person.  

Våffelturen inkl lunch på VVåffelturen inkl lunch på Vita Renen - 3 timmarita Renen - 3 timmar 
Vad kan slå en härlig skotertur i ett snötyngt vinterlandskap med 
stopp för en varm våffla med hjortronsylt och tilltugg? Vi går igenom 
grunderna i skoterkörning och vad som är viktigt att tänka på innan vi 
ger oss iväg med sikte på Renfjället och Restaurang Vita Renen. Här 
väntar nygräddade våfflor och en värmande öppen spis. När kaffet är 
urdrucket fortsätter turen tillbaka mot Åre. 
Pris: Delad skoter 1 150kr/person, singelskoter 1 550kr/person 

Upptäcktsfärden - hel dag inkl lunchUpptäcktsfärden - hel dag inkl lunch  
Vill ni ha en skön heldagstur med varierande svårighetsgrad med ett 
trevligt lunchstopp kan vi varmt rekommendera denna. Här visar vi 
upp det bästa som Årefjällen har att erbjuda. Beroende på väder och 
vind  så tar vi lite olika vägar. Men ett exempel är att vi tar oss upp 
på fjällplatån på renfjället vidare bort mot Vålådalen och Anarisfjällen 
innan vi vänder hemåt igen. Pris singelskoter: 2 700kr/skoter. 

Norrskensturen - 2 timmar 
Få saker är så nära förknippat med dessa breddgrader som Norrs-
ken. Här gör vi ett allvarligt försök att få se det gäckande Norrskenet 
under skoterturen. Vi ger oss iväg i skymningen och siktar mot skorv-
högarna högt upp på Renfjället där ljusen från Åre inte når. Har vi tur 
så visar sig detta magiska skådespel på himlen.  
Pris: Delad skoter 995kr/person, singelskoter 1 500kr/person 

Skotertur inkl middag på Rest Karolinen - 5 timmar 
Här erbjuder vi en skön kvällstur upp på Renfjället med avslutande 
middag. På vägen tillbaka från fjället stannar vi på Restaurang Karo-
linen för en 3-rätters middag. Vid ankomst serveras varm dryck i snö-
baren och sedan är det dags för en härlig middag i goda vänners lag. 
Efter middagen körs alla åter till Åre by igen. I priset ingår skotertur, 
transport av personliga kläder samt 3-rätters middag  
Pris: Startavgift 4 500kr + delad skoter 1 995kr/person  
eller singel skoter: 2 495kr/person. 
Dryck: offert 

Samtliga priser är exkl 25% moms.

Snöskoterturer i Åre vintern 2023
Möjligheterna till riktigt bra snöskoterturer i Åre är oändliga. Vårt kontors placering mitt i byn 

gör att våra skoterturer är lättillgänglig utan onödiga transporter. Åredalens goda 
snötillgång, de preparerade lederna samt den fantastiska naturen gör att variationen på 

turerna är stor.  I vårt breda utbud finner ni det mesta allt från lunchturer, fikaturer, 
kvällsturer med chans till att se norrsken samt middagsturer med mysiga restauranger.    

I samtliga guidade skoterturer ingår all nödvändig utrustning så som hjälm, overall, hands-
kar och skor. Här nedan ser ni ett antal av våra populära turer, men självklart kan vi justera 

dem efter önskemål. För mer info se www.campare.se 
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