AKTIVITETER
PS ADVENTURE CENTER är en perfekt plats
för konferens, kurs, högtid eller fest. En
passande storlek på gruppen är 10-26
personer.
MITANDERSFORS:
60°05'28.1"N 12°30'52.5"E
0,8 km svensk-norska gränsen
42 km Kongsvinger
50 km Torsby
54 km Sunne
115 km Oslo Airport Gardermoen
117 km Karlstad

PS ADVENTURE CENTER ägs av flerfaldiga
världsmästaren i rally och rallycross,
Petter Solberg.

PS ADVENTURE CENTER
i Mitandersfors erbjuder utsökt mat
och bekvämt boende i
vacker miljö.

Fyrhjuling-, snöskotersafari och
folkracekörning är de mest
populära aktiviteterna.

PS ADVENTURE CENTER
Phone: +46 70 313 08 65
E-mail: info@psadventure.se
Website: www.psadventure.se

KONFERENS, AKTIVITETER & AVKOPPLING
PS ADVENTURE CENTER erbjuder en unik atmosfär i hjärtat av Finnskogen.
Endast en grupp per tillfälle på gården gör vistelsen unik med möjlighet att fokusera på det som
är viktigt för just er.

Utsökt mat och god dryck. Köksmästaren Lasse
Svensson, Tvällens Värdshus, använder helst råvaror
från lokala leverantörer och av yppersta kvalitet.

MAT

SEK 170,-/ 1010,-

Buffélunch eller bordsservering, 3-rätters meny eller en festlig 7rätters avsmakningsmeny. Julbord eller smörgåsbord.
Köksmästaren har många fina menyer och dryckesförslag att välja
mellan. Priser från 170,- till 1010,- per person exklusive dryck.

BOE ND E
Tentipin

Mys runt öppna elden

S EK 955,-/ 1180,-

Värme vid den öppna
spisen.

Matsalen har plats för upp
till 30 personer.

Konferensrum med plats för
upp till 30 personer.

26 bäddar fördelat på 12
dubbelrum och 2 enkelrum,
samtliga med egen dusch
och wc

Fina och ljusa sovrum med två sängar i dubbelrummen och en
enkel säng i enkelrummen. Alla sovrum har dusch och toalett.
Boende i enkelrum 1180,- per person. Boende i dubbelrum 955,per person. Stor frukostbuffé ingår i priset.
KON FER EN S

S EK 25 00 ,-

Konferensrummet med plats för upp till 30 personer. Det finns
projektor, whiteboard tavla och blädderblock. Frukt och smågodis
ingår.

AVKOPPL IN G

Mitandersfors erbjuder vacker och rogivande miljö i hjärtat
av Finnskogen.

Koppla av i värmen i bastun eller njut av ett gott bubbelbad
under bar himmel. Ingen extra kostnad tillkommer.
Spabad

Bastu

