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Välkommen till Kittelfjäll (boka här)

 

 

Kittelfjäll 
När man kommer till Kittelfjäll tror man att man kört fel och hamnat i 
Chamonix! Dalgången är smal, fjällen stupar brant och sluttningarna 
genomkorsas av mäktiga raviner. Här finns naturliga halfpipes och bigjumps. 
Mängder av raviner med lössnö och pucklar. Bra helikoptersskidåkning,
åkning i Kittelfjälls magnifika fjällmassiv. På kvällen bö

 
  
Torsdag: (avresetider, 09.00, 13.55 eller 18.20) 

Skyways från Arlanda till Lappland. En busstransfer avslutar resan till den lilla 
byn Kittelfjäll. Incheckning på valt hotellalternativ

 

Fredag:  

Frukostbuffét, Skidåkning och äventyr i alpin miljö. Tvårätters middag

Lördag:  

Frukostbuffét, Skidåkning och äventyr i alpin miljö. Tvårätters middag 

  
 
Söndag: Frukostbuffét  Skidåkning oc
flygplatsen och avresa med Skyways mot Arlanda. (avresetider 15.55 eller 

   

Visa detta e-postmeddelande som 

(boka här) 

 

När man kommer till Kittelfjäll tror man att man kört fel och hamnat i 
mal, fjällen stupar brant och sluttningarna 

genomkorsas av mäktiga raviner. Här finns naturliga halfpipes och bigjumps. 
Mängder av raviner med lössnö och pucklar. Bra helikoptersskidåkning, miltals 
åkning i Kittelfjälls magnifika fjällmassiv. På kvällen börjar hållingånget...  

  

Torsdag: (avresetider, 09.00, 13.55 eller 18.20)  

da till Lappland. En busstransfer avslutar resan till den lilla 
byn Kittelfjäll. Incheckning på valt hotellalternativ 

    

Frukostbuffét, Skidåkning och äventyr i alpin miljö. Tvårätters middag  

uffét, Skidåkning och äventyr i alpin miljö. Tvårätters middag  

  

Skidåkning och äventyr i alpin miljö. Efter lunch buss till 
flygplatsen och avresa med Skyways mot Arlanda. (avresetider 15.55 eller 

Om du har en kund som planerar ett 
möte, en kick off eller en 

belöningsresa

fullständiga paket som innehåller flyg, 

transporter, övernattningar och 

aktiviteter.  

Bra provisioner!

Nyheter! 

Konferens i Höga Kusten

Flyg från Stockholm samt två 
nätters logi.
Pris fr 3495:

  

Charterflyg till fjällen. 

Billigt bekvämt och spännande. 
Hör av er för priser!

  

Istället för julbord.

Flyg över dagen till Lappland. 
Vi erbjuder skotersafari
aktiviteter. Specialpriser i 
december!

  

Beställ vår broschyr!

Kick Off & Konferens i norr.
Beställ här... 
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Bra provisioner! 
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Charterflyg till fjällen.  

Billigt bekvämt och spännande. 
Hör av er för priser! 

Istället för julbord. 

Flyg över dagen till Lappland. 
Vi erbjuder skotersafari samt 
aktiviteter. Specialpriser i 
december! 

Beställ vår broschyr! 

Kick Off & Konferens i norr. 
Beställ här...  



16.20) 

Kontata oss för ett bra pris och utförligt program!
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