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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 ss 
upp på högfjället så att ni får uppleva fjällen på riktigt!    
Pris: Delad skoter 995kr/person. 
Singelskoter 1 300kr/person 
 
 
Månskensturen - 2 timmarMånskensturen - 2 timmar  
Det är rent magiskt att färdas i ett snötyngt vinterlandskap under 
månen och stjärnornas sken. Vi ger oss iväg i skymningen och siktar 
mot en närliggande fjälltopp. Väl framme slår vi av motorerna och väl-
komnar den mäktiga känslan och förundras över hur vackert det är 
med de månbelysta fjällen. Har vi tur kanske även det magiska norr-
skenet visar upp sig i all sin prakt. 
Pris: Delad skoter 995kr/person. 
Singelskoter 1 300kr/person 
 
  
Våffelturen - 3 timmarVåffelturen - 3 timmar  
Här har ni vår mest populära skotertur. Efter genomgång av skotrar 
och övningskörning på Åresjön ger vi oss upp mot Renfjället. Väder 
och vind bestämmer vilken tur det blir men huvudmålet är Rest Vita 
Renen på Renfjället där våffla, måltidsdryck och kaffe väntar. När sista 
droppen kaffe är urdrucken fortsätter vi upp på Skorvhögarna för ma-
gisk utsikt över Åredalen innan vi vänder skotrarna hemmåt igen.  
Pris: Delad skoter 1 100kr/person. 
Singelskoter 1 700kr/person 
 
 
Upptäcktsfärden - 4 timmarUpptäcktsfärden - 4 timmar   
Vill ni ha en skön halvdagstur med varierande svårighetsgrad kan vi 
varmt rekommendera denna. Här visar vi upp det bästa som  
Årefjällen har att erbjuda inom rimliga avstånd. Beroende på väder och 
vind så tar vi lite olika vägar. Ett exempel är att vi tar oss upp på fjäll-
platån vidare mot Edsåsdalen / Vålådalen och för att sedan sikta mot 
Vita Renen för lunchvåfflan innan vi ger oss hemåt mot Åre igen.  
Pris: Delad skoter 1 300kr/person. 
Singelskoter 1 900kr/person 
 

Snöskoterturer i ÅreSnöskoterturer i Åre  

Möjligheterna till riktigt bra snöskoterturer i Årefjällen är oändliga. Den goda snötillgången, de 
preparerade lederna samt den fantastiska naturen är en svårslagen kombination.  
Här finner ni sammanlagt 75 mil pistade skoterleder i ett av Sveriges vackraste fjällområden. 
De breda skoterlederna prepareras kontinuerligt av pistmaskiner. I vårt breda utbud finner ni 
det mesta, mysiga familjeturer, våffelturer eller vildmarksturer inkl övernattning för den som 
verkligen vill utforska skoteråkandet.     
I samtliga guidade skoterturer ingår all nödvändig utrustning så som hjälm, 2-delad overall 
och skor. För mer info se www.puls.nu/fjallaktiviteter 
Minsta deltagarantal för att vi ska kunna genomföra en tur är 3 skotrar! 
Samtliga priser är exl. 25% moms:
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Fisketuren - 5 timmar 
För er som vill kombinera snöskotersafari med något mer är detta ett 
trevligt alternativ. Vi tar oss upp på någon av sjöarna i området där fis-
kebeståndet består av naturlig öring och röding. Lunch äter vi i fält 
som tillagats på vårt murrikkakök sittandes på renfällar i ett maffigt 
vindskydd. Fiskeutrustning, lunch och fiskekort  ingår.  
Pris: Delad skoter: 1 900kr/person. 
Singelskoter: 2 700kr/person 
 
 
Upptäcktsfärden - 6 timmar 
Nu ger vi oss upp på fjället för en skön skotertur till vår utsiktplats 
Skorvhögarna med utsikt mot Åreskutan och Åredalen. På tillbakavä-
gen stannar vi och lagar en härlig grilllunch på vår Murrikka i det fria. 
Renfällarna läggs ut i vindskyddet, kokkaffet står och puttrar och hälls 
upp i träkåsor. När sista droppen är urducken ger vi oss hemåt igen.  
Pris inkl lunch ( lunch, måltidsdryck och kaffe):  
Delad skoter: 1 700kr/person. 
Singelskoter: 2 500kr/person 
 
  
Skoterskiing - hel dagSkoterskiing - hel dag  
Häng med oss på en dag på berget med vackra vyer och magisk skid-
åkning. Vi kombinerar aktiviteten med spännande transport med sko-
ter till fjället vi skall bestiga, med en topptursbestigning med skidor 
och stighudar upp till toppen. Fjället vi siktar på är Renfjället ca 1tim 
från Årestrand. Turen anpassas efter de väder och vindförhållanden 
som råder för dagen. Anmarschen till fjället blir med skotrar och pack-
kälkar fyllda med utrustning för en dag. 
Pris delad skoter: 2 900kr/person  
 
 
Vildmarksturen - 2 dagarVildmarksturen - 2 dagar  
Nu packar vi våra ryggsäckar för en dags övernattning och ger oss ut 
på en längre tur i ett lite raskare tempo. Här kommer den kräsne sko-
teråkaren att få sitt lystmäte. Turen går över magiska fjäll via Edsås-
dalen- Ottsjö - Anarisfjällen och till Tossåsen innan vi anländer till 
Hävvi i Glen. Här väntar bastu, dusch och afterskoter. Därefter serve-
ras det en 3-rättersmiddag från det samiska köket av värdparet.  
Tidsåtgång: 2 heldagar.  
Pris exkl moms: Singelskoter från 7 200kr/person (min 3 personer) 
 
 
Skotertur (2h) inkl middag på Rest Karolinen (3h)  
Här erbjuder vi en skön kvällstur på 2 timmar upp till närmaste fjäll-
topp. Här får vi en härlig utsikt över det upplysta Åre och är det 
stjärnklart finns det stora möjligheter att se det svårfångade norrske-
net. På vägen tillbaka från fjället stannar vi på Restaurang Karolinen 
för en 3-rätters middag. Vid ankomst serveras varm dryck i snöbare-
noch sedan är det dags för en härlig täljstensmiddag i goda vänners 
lag. Efter middagen körs alla åter till Åre by igen.  
Pris inkl 3-rätters middag samt återtransport med taxi/buss till Åre by: 
Delad skoter; startavgift 3 500kr + 1 895kr/person, 
Singel skoter: Startavgift 3 500kr + 2 295kr/person. 
Dryck: offert 
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