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 Tours

Konferens för alla sinnen
Investera för framtidens lag

Det ligger stora värden i att bryta mönster och mötas i nya miljöer. Naturen själv skapar 
utrymme för nya intryck, nyfikenhet, inspiration och upptäckarglädje.

I en fantastisk miljö och med aktiviteter som bygger på samarbete tar Vildmark i Värmland ett helhetsgrepp kring er konferensupple-
velse. Vi har lång erfarenhet som arrangör av konferenser, kick-offer och olika företagsevent. Vi har under årens lopp gästats av alltifrån 
multinationella koncerner med hundratals deltagare till små företag och ledningsgrupper. Alla har de haft gemensamt att de vill bryta 
mönster, upptäcka nya sidor hos sig själva och sina kolleger, få en oförglömlig upplevelse som lever kvar länge och kanske det viktigaste 
av allt – att få kvalitativ tid och tillfälle att mötas. 

Hos oss kan konferenslokalen vara en timrad flottarkoja med samtal och diskussioner runt den öppna elden. Det kan också vara grupp-
arbeten ombord på en timmerflotte som sakta glider fram på Klarälven eller i en kåta vid älvens strand. Vårt signum är att skapa de rätta 
förutsättningarna med aktiviteter, mat och boende så konferensen blir en värdefull investering som genererar utveckling och förnyelse 
i företaget.

Äkta lagarbete där alla deltar
 

Ät ute på riktigt
 

Tid för möten och samtal

Erbjudande
Boka minst ett dygns konferens, 

så bjuder vi på Vildmarks-Spa med 
vedeldade badtunnor och bastu!

Unforgettable Outdoor Experiences
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Exempel på oförglömliga konferensupplevelser

Timmerflottfärd/badtunnor/hotell – två dygn (Pris enligt offert)

DAG 1: Ankomst till Stöllet, ca 14 mil norr om Karlstad där ni bjuds på lunch utomhus.
Efter lunch blir det riktigt lagarbete med timmerflottbygge där ni i lag om 5-6 personer bygger 
era egna flottar av timmer och rep. När ni byggt klart förtöjer ni timmerflottarna vid strand-
kanten. (En timmerflotte fungerar utmärkt som ett annorlunda konferensrum för grupparbe-
ten om så önskas.) Incheckning i enklare 4-bäddsstugor. Ni har också tid till konferens innan 
det är dags att ta ett avkopplande bad i våra vedeldade badtunnor och bastu. Grillmiddag vid 
Klarälvens strand och givande samtal runt lägerelden.

DAG 2: 08.00 Frukostbuffé. Utcheckning. 09.00 Avfärd med timmerflottarna. Konferens i min-
dre grupper ombord på era timmerflottar eller bara tid för gemenskap och att njuta av natu-
ren. Vi skickar med lunchpaket som ni äter ombord. 13.00 ca Ni når slutmålet, Björkebo. Ni tar 
iland utrustningen och river flottarna. 14.00 ca avfärd mot hotellet som kan vara antingen det 
gemytliga Sahlströmsgården i Torsby eller högklassiga Selma Spa+ i Sunne. Incheckning på 
hotellet. Evenetuell konferenstid och på kvällen middag på hotellet. 

DAG 3: Frukost på hotellet följt av konferens med avbrott för förmiddagsfika. Fortsatt kon-
ferens och lunch på hotellet. Hemfärd efter lunch eller ytterligare konferens under eftermid-
dagen.

Få flyt i företaget

DAG 1: Ankomst till Stöllet, ca 14 mil norr om Karlstad. Ni bjuds på lunch utomhus, där ni 
själva är med och gör vissa moment i tillagning.

Samling vid Klarälvens strand för genomgång av timmerflottfärden. Målet är att ni på egen 
hand ska bygga ert konferensrum, eller sällskapsrum beroende på syftet. I grupper om 5-6 
personer bygger ni era egna flottar av enbart stockar och rep.  Ett utmärkt tillfälle för team-
work! Vår guide finns på plats och ger en hjälpande hand där det behövs. När ni byggt klart 
förtöjer ni timmerflottarna vid strandkanten.

Incheckning i enklare 4-bäddsstugor. Ni har också tid till konferens innan det är dags att ta 
ett avkopplande bad i våra vedeldade badtunnor och bastu. Avsvalkande dopp i den friska 
Klarälven mellan varven.

Grillmiddag vid Klarälvens strand. Kvällen fortsätter runt brasan där den sotiga kaffekokaren 
är redo för en styrketår när så önskas.

DAG 2: 08.00 Frukostbuffé. Utcheckning. 09.00 Avfärd med timmerflottarna.Ni fortsätter er 
konferens i mindre grupper ombord på era timmerflottar. Ni har också tid till att fiska, bada, 
äta, njuta av naturen mm. Vi skickar med lunchpaket. 13.00 ca Ni når slutmålet, Björkebo. Ni 
tar iland utrustningen och river flottarna. 14.00 ca Hemfärd.

Timmerflottfärd/badtunnor/grillmiddag – ett dygn (2380 kr/pers + moms, vid minst 10 pers)

DAG 1: Ni anländer till Långvadkojan under tidig kväll. En mysig timrad flottarkoja längs 
Halgån. Vi har ställt i ordning kojan med sovsäckar och liggunderlag och i kojan brinner en 
värmande brasa. Ni är med och tillagar kolbullar över glöden - typisk mat som flottarna och 
skogshuggarn åt förr i tiden. Ni övernattar i sovsäckar i kojan.

DAG 2: Frukostbuffé vid kojan på morgonen. Därefter vandring till äventyrsbanan i Brattfallet, 
där ni får pröva på linbana över ett vattenfall, burmabro över ravinen och firning ner till bot-
ten på ravinen. Ravinen i Halgån bildades under den senaste istiden. Lunch ute vid Halgån.

På eftermiddagen åker ni vidare till Klarälvens Camping där ni checkar in i 4-bäddsstugor. 
Sänglinne finns i stugorna för egen uppbäddning. Någon gång under sen eftermiddag äntrar 
ni våra badtunnor och vedeldade bastu för en avkopplande och uppmjukande stund. 

Efter ett par timmar med bad och bastu kommer ni få vara med och laga till kvällens gourmé-
middag. Det är en kock som håller i taktpinnen och alla är delaktiga i kreerandet av kvällens 
måltid som ni sedan avnjuter i vår tipi vid Klarälvens strand. Övernattning i stugorna.

DAG 3: Frukostbuffé, utcheckning och hemfärd.

Flottarkoja/Äventyrsbana/gourmémiddag – två dygn (2930 kr/pers + moms, vid minst 10 pers)

Vildmarks-Spa

Utmaning på hög nivå


