Fiske

Skoter

En tur upp på fjället för att ﬁska
röding är inte bara ﬁske.

Kom med oss upp på högfjället

Naturen, kamratskapen, mat i det
vilda och allt annat skapar en
upplevelse som är svår att
överträﬀa.

En strålande vinterdag med
fantastiska vyer eller en kvällstur
med månen och norrsken som
sällskap. Vilket man än väljer så
blir det magiskt.

Tillsammans med Vindelfjällens
Samecenter erbjuder vi ett
exklusivt ﬁske runt Ammarnäs i
Vindelfjällens naturreservat.

Har du skoterkort kan du köra
själv annars har vi kälkar som du
åker bekvämt i, väl skyddad från
väder och vind.

Snöskor

Våra populära dagsturer med
snöskovandring är ett stående
erbjudande i vårt vinterprogram.
Vi vandrar från byn upp på fjället
till de fantastiska vyerna. När vi
kommer upp på fjället ﬁskar vi
kanske röding om väder och tid
tillåter det.
Vi förbereder allt du kommer att
behöva under dagen.

Skidor

Skidspåren i Ammarnäs håller
hög kvalité med spår både i
dalgången och uppe på fjället.

Service
På Ammarnäs Guidecenter kan
du äta god mat, få information
om allt som händer och komplettera din utrustning i vår butik
där sortimentet följer säsongen
året runt.

Bo i byn och gör dagsturer på skidor
ute i Vindelfjällens naturreservat.

Vi arrangerar teknikläger med
klassisk inriktning och skateläger
så det är bara att välja vad du är
sugen på. Våra ledare är mycket
erfarna och du kommer att lära
dig mycket hos oss.

Vi fokuserar alltid på dig som
gäst för att du och ditt sällskap
skall få ut så mycket som möjligt
av din vistelse hos oss i
Ammarnäs och Vindelfjällens
naturreservat.
Peter Schmitt

Stugor

Lägenheten

Kontakt

Vi förmedlar boende till ett antal
stugor i Ammarnäs.
Vi har allt från små enkla stugor
för två-tre personer till fullt
utrustade villor med plats för
upp till tio personer.

Den stora lägenheten i
Guidecenter ger dig gott om
plats och närhet till allt i byn.

Guidecenter & Boende
Tjulträskvägen 2
924 95 Ammarnäs
Sweden
info@ammarnasguide.se
+46 (0)73 084 7033
ammarnasguide.se

Standarden varierar från ett
enkelt boende till fullt utrustade
stugor med kök, WiFi, bastu,
grillplatser, solaltaner och allt
annat som kan göra livet
bekvämt i Ammarnäs.
Besök vår webbplats för att se
det aktuella utbudet av stugor.

Förutom tio bäddar hittar du ett
fullt utrustat kök, dusch och
toalett samt en eldstad som
värmer gott när det är kyligt ute.
Lägenheten har snabb WiFi i alla
rum och det går bra att ladda upp
bilder och ﬁlmer i molnet om du
skulle behöva det.
Utanför lägenheten sitter du
med ﬁn överblick på balkongen
medan du dricker ditt kaﬀe.

Kontor - Postadress
Ammarnäs Guidecenter AB
Smedvägen 11
924 95 Ammarnäs
Sweden
Hos oss hittar du
Skid- och Ledkort!

