
HÄLSINGLAND & 
JÄMTLAND
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ORBADEN & TÄNNÄSKRÖKET | 9 – 16 AUGUSTI

KONFERENSER ∙ LEDNINGSMÖTEN ∙ TEAM BUILDING ∙ KICK-OFFER ∙ PRIVATRESOR

FAMILJEPAKET 



Hos oss på 204 Experience så ligger vi i framkant med att förenkla hur 
privatpersoner och företag genomför sina semestrar, möten & aktiviteter. Vi 
tar ansvar för att ge er en unik upplevelse oavsett vilken del vi är involverad 
i. För er semesterfirare så tar vi över rollen som organisatör och erbjuder en 
komplett paketering som besparar er åtskilliga timmar. Vi samarbetar med 
över 350 anläggningar i Norden och gör gärna grovjobbet så ni kan lägga 

fokus på det viktiga – själva semestern ☺ Ni kan se oss lite som er privata 
semesteragent!

Nu lämnar vi stressen i städerna 
och placerar er istället i vacker, 
rofylld och energigivande natur. 

Detta paket innebär att ni startar i 
vackra Hälsingland och Orbaden. 
Beläget några mil norr om Bollnäs 
så är Orbaden känt som en av de 
vackraste badorterna i Sverige i 

snart 100 år. Redan på 1920-talet 
var det vida känt att det vid 
Ljusnans dalgång fanns en 

badstrand som var något utöver 
det vanliga. Förvänta er sköna 
sängar, vacker natur, god mat, 
härligt spa och en energifylld 

aktivitet.  

För många är Tännäskröket en 
okänd fjällanläggning. Det ser vi 

som positivt. Tänk er den där 
äkta, genuina fjällkänslan, när 

naturen står orörd och 
stämningen har präglats av 

fäbodkulturen från förr.  
Fjällanläggningen ligger i 

underbara Funäsfjällen, cirka 20 
minuter från Funäsdalen. Här bor 

du i vackra och fullutrustade 
naturnära fjällstugor. Familjen 

kommer kunna njuta av 
aktiviteter i fjällmiljö på dagarna 
och samlas kring middagsbordet 

och brasan på kvällen. 
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HÄLSINGLAND & JÄMTLAND 
ORBADEN SPA & RESORT

Familjepaket

Anläggning: Orbaden Spa & Resort  9 – 11 augusti (måndag – onsdag)
Antal resenärer: 4 personer. Incheck 15.00, utcheck 11.00

Innehåll – ORBADEN SPA & RESORT

✓ Boende i 2 bekväma dubbelrum på hotellet

Mat

✓ 2 frukostar  
✓ 1 lunch inkl. mineralvatten eller läsk 
✓ 2 tre-rätters middagar inkl. 1 glas vin per vuxen & en läsk per barn & måltid

Aktiviteter

✓ Spa entré för 4 personer
✓ Adrenalinpaketet i äventyrsparken med superziplinen

Tillval
- Övriga måltider och dryck
- Vandringskarta och picknick
- MTB i Järvsö

Mer information
www.orbaden.se

https://orbaden.se/boende/hotellrum/
https://orbaden.se/spa/
https://orbadenzipclimb.se/
https://orbaden.se/spa/
http://www.ysb.se/




HÄLSINGLAND & JÄMTLAND
TÄNNÄSKRÖKET

Familjepaket

Anläggning: Tännäskröket 11 – 16 augusti (onsdag - måndag)
Antal resenärer: 4 personer. Incheck 15.00, utcheck 11.00

Innehåll

Boende i fjällstuga

✓ Er egna mysiga fjällstuga från 2019 med kök, vardagsrum, 3 sovrum, kamin 

och bastu. Inredning och möbler från Norrgavel. Sänglinnen/handdukar, 
slutstäd, ved, vandringsguidefolder och fiskeguidefolder ingår.

Mat

✓ 3 luncher. Välj att äta i restaurang Arran eller få nedpackat för utflykt
✓ 1 pizzabuffé på fredagen inkl. 2 glas vin & 2 läsk

Aktiviteter

✓ Mountainbike, ni får 4 MTB cyklar under en heldag för att upptäcka fjällen
✓ Fjällfiske, 4 fiskekort. Upplev mer än 200 fjällsjöar med sitt klara vatten
✓ Bäversafari med guide, mellan 18.00 – 21.00 när bävern är som aktivast tar 

guiden med er ut i kajaker i kvällssolen för att visa deras hem. Inkl. fika
✓ Myskoxhänget, träffa dessa urtidsdjur i deras egna miljö med en guide som

berättar om deras liv och historia

Tillval
Övriga måltider och dryck
Tillgång till spakåtan exklusivt under en kväll

Mer information
www.tannaskroket.se

http://www2.tannaskroket.se/sv/stuga/1726384/renen-64b-6-b%C3%A4dds-stuga-med-bastu-kamin-och-inredning-fr%C3%A5n-n/detaljer
https://www.tannaskroket.se/arran/
https://www.tannaskroket.se/sommar/cykling-i-tannaskroket-funasfjallen/
https://www.tannaskroket.se/sommar/fjallfiske/
https://www.tannaskroket.se/sommar/baversafari/
https://www.tannaskroket.se/erbjudande/myskoxhagnet/
https://www.tannaskroket.se/spakatan/
https://www.tannaskroket.se/
hotelrivierastrand.se/
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Total kostnad för paketet: 36 639 kr

Vårt fokus är att alltid kunna erbjuda så förmånliga boknings- och 
avbokningsregler som marknaden tillåter för varje specifikt tillfälle. 
Speciellt nu i dessa pandemitider. 

Vid bokningstillfället av er semester så avlägger ni 20% av totalen som 
bekräftar och håller er bokning. Resterande 80% betalas 4 veckor innan 
avresa. 

Avbokning

Om det skulle vara nödvändigt att boka av er resa så gäller följande 
avbokningsregler: 

• Från bokningstillfälle till 28 dagar innan avresa = 100% återbetalning

• Från 27 dagar till 14 dagar innan avresa = 50% återbetalning

• Från 13 dagar till avresedag = ingen återbetalning

I resans pris ingår inte avbeställningsskydd vid sjukdom, utan här hänvisar 
vi er till er personliga hemförsäkring. 

För att läsa våra fullständig bokningsregler var vänlig KLICKA HÄR

BOKNINGSREGLER & PRIS

../Resevillkor - MB Sport & Event AB.pdf

