NYHET

EN SPÄNNANDE OCH FARTFYLLD
GRUPP- OCH KONFERENSAKTIVITET
Är du ute efter en unik och rolig konferensaktivitet för ditt
företag? Eller ska du fira något speciellt tillsammans med
goda vänner? Oavsett vad, kan ni få en annorlunda, men
framförallt rolig, dag tillsammans på Vallåsen Längdarena.
HYR HELA ARENAN
Vill ni ha hela längdspåret för er själva? Inga problem. Ni kan hyra hela
längdarenan under en dag och åka hur mycket ni vill!
Pris: 300 kr/person (utrustning ingår ej i priset).
För att hyra hela arenan krävs en bokning på minst 10 personer.
Kontakta oss på 054-13 26 00 eller info@vallasen.se för att boka.

VÅRA PAKET
Förutom att ni kan hyra hela arenan så har vi två fasta
erbjudanden som ni kan boka för att göra upplevelsen
ännu bättre. För visst kan det vara skönt att kombinera
åkningen med något lärorikt eller en tävling?
LÄR ER GRUNDERNA I LÄNGDÅKNING
Ta vara på kunskapen hos elitåkaren Mikael Kulanko och utvecklas i
spåren. Här får ni lära er grunderna för att sedan se om ni har lärt er
något. Vi avslutar nämligen med en stafett, där ett vinnarlag koras
och pris för bästa samarbete och målgest delas ut.
Pris: 3000kr. Gäller cirka 2 timmar för upp till
15 deltagare. Boka via kuri.se/vallasen.
Vid fler än 15 deltagare, kontakta Mikael för
offertförfrågan.
GRUNDER I LÄNGDÅKNING + FÖRELÄSNING
OM VASALOPPETS UTMANINGAR
Förutom grundkursen i längdåkning kan ni
dessutom välja att lyssna på och bli inspirerad av
föreläsaren Mikael Kulanko. Han har gjort 117 start och målgångar
i Mora och delar här med sig av sina tips och erfarenheter. Hur går
hans tankar för att lyckas uppnå mål? Hur sätter man upp delmål på
bästa sätt? Och hur skiljer sig tankemönstret från när man går till
jobbet till att man går från jobbet? Detta och mycket mer kommer att
diskuteras och förhoppningsvis är det du som tar dig över mållinjen
nästa gång!
Pris: 7000 kr. Gäller cirka 2 timmar längdkurs och 60 minuters
föreläsning. Boka via kuri.se/vallasen. Vid fler än 15 deltagare, 		
kontakta Mikael för offertförfrågan.

SPECIALANPASSAT EVENT
Om ni är ute efter något speciellt event utöver ovanstående, kan ni
alltid kontakta oss för att se vad vi kan hitta på tillsammans.

Mer information om Vallåsen Längdarena hittar du på vallasen.se

Välkommen till Vallåsen Längdarena!

