
JUNSELEWILDERNESS - KONFERENS OCH EVENT

TRICKSKYTTESHOW. 
Lär dig om skytte och upplev en 

skjutuppvisning av den flerfaldige 
världsmästaren och världsrekord-

hållaren Jocke Smålänning.

WHISKYPROVNING. 
Lär mer om dryckens spännande 

utveckling av vår egen 
whiskykännare.

BESÖK PÅ KVARNÅ 
HANTVERKSVINÄGER.

Lyssna till historien om Junseles 
egna framtagna Lingon- 

& Blåbärsvinäger. Prisbelönad och så 
god att man med fördel kan dricka 
den som aperitif innan middagen!

ÖVERNATTNING I KÅTABYN.
Övernattning på renskinn i värmen 
och ljudet från en sprakande eld. 

SKOTERSAFARI.
Häng med på en fartfylld skotersafari 
genom den norrländska vildmarken.

GOURMETMIDDAG. 
Njut av en gourmetmiddag på 

konferensflotten Galaxen, ankrad  
mitt på Ångermanlands största 

orörda insjö.

VILDMARKSMIDDAG.
Inspirerad och tillagad med lokala 

råvaror i vår vackra Storkåta.

TIGERMATNING.
Var med på en spännande 

tigermatning! Här berättar vi mer om 
arbetet med att rädda dessa vackra 

djur från utrotning.

ÅNGBASTU/BADTUNNA.
Avsluta dagen med en härlig 

relax innan eller efter middagen 
i en rykande ångbastu och varma 

badtunnor.

www.junseledjurpark.com BEKVÄMT BOENDE.
Koppla av och njut av bekvämt 

boende i våra stugor eller på hotell.

HUNDSPANN.
Låt hundarna ta er på ett äventyr du 

sent kommer att glömma.

LEMURSAFARI. 
Gå på Lemursafari och lär dig om 

lemurernas förtrollade värld.

SKAPA DITT EGET PAKET.
Exempel på vad som kan ingå:
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G
enom att byta miljö får man ofta mer kreativitet och 
arbetar mer effektivt. Men en konferens, APT eller lednings-
gruppsmöte i Junsele innebär så mycket mer.
Platsen, aktiviteterna och den mysiga miljön gör skillnad.

Vi erbjuder exklusiva paket för grupper från 8 till 20 personer.
Ta kollegorna eller kunderna på skoteräventyr, fiska, ät utelunch, njut 
av skog och natur. Bli omhändertagna.

Vi hjälper dig att få ut det mesta och bästa utfrån dina önskemål och 
ser till att ert arrangemang blir som det var tänkt. 

Ring oss eller maila din förfrågan. Berätta gärna så mycket som 
möjligt, ju mer vi vet desto bättre. Utefter era önskemål skräddarsyr 
vi ett förslag där vi presenterar det/de alternativ som passar er bäst.

FÖR BOKNING OCH
FÖRFRÅGNINGAR:

helen@aventyrsberget.se
eller 0621-105 54

Äventyret startar här


