
AKTIVITETER PÅ VASET – BEDRIFTSMENY VINTER  
Vi kan skreddesy aktiviteter – ta kontakt på post@visitvaset.no eller 
sjekk www.visitvaset.no  

 

 

•En artig dag for bedriften/utdrikingslaget med skreddersydde 
lavterskelalktiviteter

•Kan kombineres med enkel severing

•Her får deltakerne brynt seg på ulike aktiviteter i en 
konkurransekontekst - gøy for alle - perfekt team-bulding 
aktivitet

Mangekamp

• For grupper inntill 6 personer kan vi tilby langrennskurs med 
varigehet på 90 minutter

• Vi tilbyr kurs for både nybegynner og de med noe erfaring på 
langrennski

• Vi tilbyr kurs både i klassisk stil og fristil. Passer for store og 
små

Langrennskurs

• Vi tilbyr skiskole for alle nivåer, både slalom og snowboard

• Utsty kan leies i Vaset Skiheiser

• Bør være minst 4 stk

Skiskole for 
grupper

•Lyst å kjøre ditt eget hundespann? Vi kan ta deg med på mini-
ekspidisjoner i Vasetområdet. En fantastisk opplevelse for 
store og små

•For større grupper kan vi arrangere hundekjøriing med kortere 
turer, hvor du får sitte med på en runde eller to

Hundekjøring

•Vi tar deg/dere med på de fineste trugeturene i området. 
Underveis stopper vi opp, fyrer bål og serverer noe varmt å 
drikke

•Vi har truger til utlån

•Du kan også leie truger på egenhånd på www.visitvaset.no

Guidet trugetur

•Test fiskelykken med isfiske. Vi tar deg med til et vann som 
egner seg godt til isfiske, og gir deg en gjennomgang av 
hvordan du gjør det

•Vi stiller med fiskeutstyr

Isfiske med guide

•I samarbeid med Vaset Skiheiser tilbyr vi kjelkeaking. En artig 
gruppe-aktivitet med fart og spenning

•Du dras opp ved hjelp av skiheisen, egen trasee ned igjen

•Vaset skiheiser stiller med egnede kjelker

Kjelkeaking i 
skiheisen

•Bli med på en artig vinteraktiv på sykkel med tjukke hjul. Finn 
flyten og opplev naturen på en annerledes måte

•Vi stiller med fatbikes, nødvendig sikkerhetsutstyr og egen 
guide

Fatbike for 
grupper

•På Vaset eksisterer det en rekke historier og sagn. Historier 
som har blitt fortalt i generasjoner. Du får høre de lokale 
historiene og sagnene, blant annet om hulabakken, 
Valdreskongen og de underjordiske Haugfolket som finnes på 
Vaset 

•Dere får servert noe varmt å drikke og kan f.eks kombineres 
med middag e.l

Historiefortelling
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