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Explore Sälen är ett renodlat aktivitets- och upplevelseföretag med affärsidé att erbjuda såväl traditionella 
äventyr och upplevelser som nytänkande innovativa lösningar för Sälens gäster – året runt.

Vi på Explore Sälen strävar mot att alltid sätta gästen i centrum och våra ledord och kärnvärden är glädje, 
säkerhet, innovation, snabbhet, äkthet och ödmjukhet vilket vi tror och hoppas att ni kommer att märka i 
er kontakt med oss. Vi sysslar med sådant vi själva tycker om att göra och hoppas att ni ska tycka det är lika 
roligt att umgås med oss, som vi tycker det är att få träffa med er.

Hoppas vi ses snart!

Hej och välkommen till fjällen och Explore Sälen!

Terése Hulterström
Försäljningsansvarig



Fjällvandring
Låt oss ta er med på vandring i Dalarnas fjällvärld. Våra kunniga guider 
berättar om kultur, växt- och djurliv samtidigt som ni njuter av vandring i 
natursköna omgivningar. Vi erbjuder allt från avslappnande vandring till mer 
krävande strapatser. Kanske prova vårt ”walk and talk” med planerade stopp 
där gruppens deltagare får olika teman att diskutera efter färden. Vi 
skräddarsyr efter gruppens önskemål, kombinera gärna med fika eller mat 
längs vägen.

Tidsåtgång: 
Ca. 2,5 timmar 
Prisexempel: 
1 guide 1900 kronor
Övrigt: 
Passar de flesta grupper, ingen förkunskap krävs. Klädsel för rådande 
väderlek.
Plats:
Vandringen kan ske på olika platser, beroende på gruppens önskemål.



Utomhusmatlagningstävling
Matlagningstävling i vildmarken! Med några i förväg väl utvalda råvaror ska 
lagen med hjälp av naturens eget skafferi smaksätta och krydda sina egna 
maträtter, som tillagas på Trangiakök eller Murrika. Resultatet bedöms 
utifrån tre kriterier; smak, kreativitet samt estetik. Enväldig domare är vår 
”gourmetguide” (eller så får de deltagande lagen rösta). Egentligen är alla 
vinnare, då maten naturligtvis äts upp efter bedömning.

Tidsåtgång:
Ca. 1,5-2 timmar
Prisexempel:
495 kronor per person, minst 10 deltagare.
Plats:
Tävlingen kan hållas på olika ställen beroende 
på gruppens önskemål.



Hur träffsäkra är ni? Sätt det på prov i vår roliga och helt träffsäkra 
aktivitet Mitt i Prick. Här får ni prova att kasta yxa, springskytte med 
blåsrör, prickskytte med luftpistol och knivkastning. Vågar ni? 
Aktiviteten kan göras antingen som individuell tävling eller som 
lagtävling, det väljer ni själva.
Kombinera gärna denna aktivitet med fika eller mat.

Tidsåtgång:
Ca. 1-1,5 timmar
Pris: 
395kr per person
Övrigt: 
Kläder efter väder.

Mitt i Prick



Lär känna såväl Sälen som varandra bättre med vårt spel Sälen Creative
Challenge för smartphones. Själva spelet går ut på att ni med vår 
egenutvecklade och lättanvända App för Androidtelefoner ska lösa olika 
kreativa uppdrag runt om på fjället.
Det gäller att samla så mycket poäng som möjligt genom att klara av 
uppdragen, givetvis belönas kreativitet med bonuspoäng. Här finns allt från 
roliga och lärorika frågor med lokal anknytning till fotouppdrag och andra 
klurigheter, ni rör er runt till fots. Förutom alla roliga uppdrag, krävs för att 
vinna över de andra lagen även en strategi där lagmedlemmarna måste samsas 
och prioritera vilka uppdrag och platser man väljer, eftersom man inte kommer 
att hinna med allt. Ni har även möjlighet att lägga till egna frågor eller uppdrag.

Tidsåtgång:
Ca. 1-2 timmar
Pris:
395kr per person. Minst 12 deltagare
Övrigt: 
Telefoner lånas på plats. Aktiviteten kan genomföras på olika platser.

Sälen Creative Games (mobilspel)



Följ med på en gastronomisk vandring genom ett fantastiskt landskap och i 
ett klimat där smaker, dofter och temperaturer kommer upplevas på ett nytt och 
unikt sätt. Under vår tur stannar vi på olika platser där vi vid varje paus har ett tema 
och det bjuds på olika lokala läckerheter från trakten. De råvarorna det bjuds på 
under vandringen varierar något under säsongen men gemensamt är att våra guider 
alltid berättar en intressant historia om såväl produkterna vi äter som de lokala 
producenter som förädlat dem.
Vi anpassar turen så all hela gruppen kan vara med och vandra.

Tidsåtgång:
Ca. 1,5-2 timmar
Pris:
690kr per person
Övrigt: 
Kläder efter väder och stabila skor. Kan genomföras 
på flera olika platser.

Sälen Gastronomy Walk



I lagutmaningen har vi samlat enkla, kluriga och roliga aktiviteter vilka kan 
köras separat eller i kombination med varandra. Aktiviteterna kan också vävas 
samman till en större tävling där man får ledtrådar eller koder varefter 
stationerna klarats av. Vi skräddarsyr efter kundens önskemål. Aktiviteten 
fungerar lika bra som bensträckare på kafferasten eller som halvdagsaktivitet 
och kan genomföras såväl sommar som vinter. 

Tidsåtgång:
Från 20 minuter – 2 timmar
Pris:
2-3 moment från 4000kr. Minst 10 personer och kan genomföras vart som 
helst.

Lagutmaningen



Skapa med det naturen har att erbjuda. Vi bestämmer ett tema och sedan får 
gruppen ett staffli, en tub snabblim, penslar och några tomma konservburkar. 
Sedan gäller det att ge sig ut på upptäcktsfärd i skogen och leta material som 
går att använda till att skapa den vackraste tavlan eller det mest kreativa 
konstverket. Pressa blåbär och lingon, rita med ”älgbajs” eller klistra upp 
fjädrar, små pinnar och blommor. Bara kreativiteten sätter gränser.

Tidsåtgång:
Cirka 1,5 - 2 timmar
Pris:
Från 4950 kronor för 5-10 stycken deltagare. 

Skogskonst



Här har vi dukat upp ett härligt smörgåsbord med de bästa ”prova på-
aktiviteter” och smakerna från Dalarna, precis utanför knuten på ert hotell eller 
stuga. Vi har satt samman upplevelser som passar de flesta smaker och 
smörgåsbordet består av flera olika stationer där gästerna fritt vandrar runt på 
området och provsmakar samt provar på de olika aktiviteterna de själva känner 
för. Inga transporter behövs och fryser någon eller behöver gå på toaletten 
finns hotellet/stugan ett stenkast bort. Några exempel på stationer är 
lassokastning och avsmakning av charkprodukter, skjuta prick med luftgevär 
och grilla pinnbröd, gör upp eld med tändstål och koka kokkaffe över elden 
med mera. Givetvis kan även gruppen hitta på egna moment som de vill prova. 

Tidsåtgång:
Ca. 1,5-2 timmar
Pris:
590kr per person. Minst 20 personer.

Smörgåsbord av mat och aktiviteter



Kolbulle
Kolbulle kan liknas vid en sorts fläskpannkaka 
som traditionellt ätits av allehanda skogsfolk 
under flera århundraden. Vi erbjuder 
Kolbullestekning som en separat aktivitet eller 
i kombination med andra aktiviteter, 
exempelvis fjällvandring. Vi tillhandahåller 
ingredienser, stekpannor, instruktioner och 
eld… Ni sköter resten! Detta är en garanterat 
smakrik, mättande och minnesvärd 
upplevelse. Vi berättar givetvis mer om 
kolbullens historia om ni vill.

Tidsåtgång:
Ca. 1 timme
Pris: 
395kr per person. Minst 13 personer.

Mat

Utomhusfika
Förgyll en aktivitet med en härlig kopp kaffe och 
en nygräddad bulle. Ingenting smakar och doftar 
så gott som en kopp nykokt kaffe som just kokat 
över öppen eld. Vi fixar fikat ute i det fria oavsett 
om det är runt knuten på hotellet eller på toppen 
av ett fjäll.

Tidsåtgång:
30 minuter
Pris:
85kr per person. Minst 10 personer
Kaffe på maten 20kr per person. Minst 10 
personer.



Alla priser som visas i det här produktbladet är exklusive moms. 

Vi strävar ständigt efter att utveckla vårt utbud och av den anledningen kan viss information här i vara 
inaktuell. Kolla gärna in på vår hemsida för att se den senaste informationen eller hör av er till oss på 0280-
48 10 10 eller info@exploresalen.se

Hoppas ni hittade något passade

www.exploresalen.se

mailto:info@exploresalen.se
http://www.exploresalen.se/

