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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 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 ger vi oss upp på fjället. Beroende på väder och 
vind så bestämmer vi vilken tur det blir men huvudmålet är Kariknallen 
där våffla, måltidsdryck och kaffe tväntar innan vi vänder skotrarna 
hemmåt igen.  
Pris: Delad skoter 1100kr/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 Långbrottstugan och sedan till Kariknallen för lunch.  
Pris: Delad skoter 1 300kr/person. 
Singelskoter 1 900kr/person 
 

Snöskoterturer i Funäsfjällen 2023Snöskoterturer i Funäsfjällen 2023  

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 45 mil pistade skoterleder, varav 15 mil går över högfjället, i ett av 
Sveriges vackraste fjällområden. De breda skoterlederna prepareras kontinuerligt av pistma-
skiner. I vårt breda utbud finner ni det mesta som tex fjällturer, våffelturer, vildmarksturer inkl 
övernattning eller flerdagars turer 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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Myskoxturen - 6 timmar 
Få saker är så nära förknippat med detta område som de Myskoxar 
som lever fritt på fjället. I ett försöka att rädda den lilla stam som finns 
kvar finns det ett Myskoxcentrum i Tännäs. Vi tar skotrarna dit på en 
vidunderlig tur över myrar och genom dalgångar. Lunch äter vi på 
Árran innan turen fortsätter till Myskoxhägnet för en guidad visning. 
När guidningen är avslutad vänder vi hemåt igen..  
Pris: Delad skoter 1 700kr/person.  
Singelskoter 2 700kr/person 
 
Helagsturen - 6 timmar 
Att åka till det mäktiga Helagsmassivet är en vidunderlig upplevelse. 
Här erbjuder vi er storslagna fjäll och ändlösa vidder. Utgångspunkten 
är någon av våra skoterdepåer och från dem går vi nästan rakt norrut 
via Ramundberget. På vägen passerar vi fältjägarstugan och därefter 
visar Helags upp sig med Predikstolen som första ögonfägnad. Lunch 
äter vi på fjällstationen innan vi vänder hemåt igen. 
Pris inkl lunch ( lunchvåffla inkl måltidsdryck):  
Delad skoter: 1 700kr/person. 
Singelskoter: 2 700kr/person 
 
2-Toppar - 6 timmar 
Vackra fjäll och vidunderlig utsikt är i fokus på denna tur. Här tar vi oss 
till de 2 lättillgängliga fjälltopparna Skenörsfjället samt topparna runt 
Gröndalen. Under turen kommer vi att hålla ett lite högre tempo men 
alla kan  vara med på oavsett skotervana. Lunchvåfflan tar vi i någon 
av våffelstugorna på fjället.  
Pris inkl lunch ( lunchvåffla inkl måltidsdryck):  
Delad skoter: 1 700kr/person. 
Singelskoter: 2 700kr/person 
 
Fisketuren - 6 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 
 
  
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 Mäss-
lingen - Storsjö - Tossåsen innan vi anländer till Hävvi i Glen. Här 
väntar bastu, där dusch, bastu och 3-rättersmiddag av värdparet. 
Tidsåtgång: 2 heldagar.  
Pris exkl moms: Singelskoter från 7 200kr/person (min 3 personer) 
 
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. Fjällen vi siktar på är bla Lill & Storskar-
ven, Skars, Stor-Vigeln och Hamrafjället. Vilket fjäll det blir beror på 
väder, vind och lokala förutsättningar för dagen. Anmarschen till fjället 
blir med skotrar och packkälkar fyllda med utrustning för en dag i det 
fria. Minimiålder 16 år. 
Pris: 2 900kr/person. 
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