Upplev minst 24 timmar med

Winter Experience
by

Car events

Winter Experience by Car Events med alla bekvämligheter. Efter en omtumlande
är en makalös bilupplevelse på garanterat utmanande underlag: snö och is. Du får njuta av
den perfekta kombinationen av adrenalinhöjande körupplevelser och förstklassig hospitality,
allt i stilla vildmarkslandskap.
Vi välkomnar dig till Kall Auto Lodge strax
öster om Åre. Kall Auto Lodge är ett designhotell

dag bakom ratten njuter du av förstklassigt kök
och relaxavdelning med bastu och utomhusjacuzzi, med vidunderlig utsikt mot Åreskutans
vackra norra sida.
Det unika upplägget innehåller olika bilupplevelser. Var och en av dem gör dig till en säkrare
och bättre bilförare.

• Utmanande slalom med 4-hjulsdrivna bilar
• ESP- och ABS-upplevelse med 4-hjulsdrivna bilar
• Handling på snabba banor med 4-hjulsdrivna
Golf R med specialdubbade däck
...allt inramat med förstklassigt
Från 6.750:inkl moms
boende på Kall Auto Lodge

Köp till:              

• Avancerad terrängkörning med
Volkswagen Touareg, Amarok eller
Porsche Cayenne.
• Skotersafari från 2,5 timmar till heldag
• Besök vid vildmarkscamp med vedeldade tunnor och isvak
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Boka på: www.carevents.se, eller tel 08-595 110 60
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by

3 färdiga
paket att
välja
mellan

Car events

Car Events tillsammans med Kall Auto Lodge erbjuder vintern
2012-2013 er med passion för bilkörning på snö och is, ESP-system i allmänhet och 4WD i synnerhet tre olika vinterpaket i jämtländska Kall:
Normalpaketet innehåller:
- 1 heldag på isen med 4 st Golf R, och Porsche 911,
med upp till 480 dubbar i varje däck.
- 1 övernattning på Kall Auto Lodge designhotell.
- Bufféfrukost i The Local.
Pris: fr 5.400:- + moms per pers.
Premiumpaketet innehåller som ovan samt:
- Skotersafari ca 3 timmar inkl fika på fjället.
- 2-rätters middag ”Individual” inkl. 2 glas vin eller
1 stor öl i gourmetbistron The Local.
Pris: fr 7.900:- + moms per pers.
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Lyxpaketet innehåller som ovan samt:
- Ytterligare 1 natt på Kall Auto Lodge.
- 2 st 3-rätters middagar inkl 2 glas vin eller 1 stor öl i
gourmetbistron The Local.
- Körning i en häftig terrängbana med Volkswagen
Touareg, Amarok eller Porsche Cayenne.
Pris: fr 10.500:- + moms per pers.
Vi vill hjälpa er uppleva många sköna och
spännande stunder mellan ratt och ryggstöd.
Varför inte överraska dig själv, din personal
eller dina kunder med att:

För säkerhets skull

För miljöns skull

- Köra själv med 270 hk Golf R på is och snö!
- Jämföra själv mot ikonen, den urläckra Porsche 911!
- För er med ambitioner så väntar utmanande terrängkörning i Volkswagen Touareg, Amarok eller Porsche
Cayenne!
- Bli överraskade av bilarnas kapacitet, speciellt i
terrängen!

För plånbokens skull

Kontakta:
Thomas Engelbrekt 070 – 584 49 69, thomas@carevents.se
Johnny Ellénius 070 – 291 10 65, johnny@carevents.se
Bästa Winter Driving-hälsningar
Car Events med personal!

Kontakt:

För skojs skull

www.carevents.se • 08-595 110 60
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Berätta för oss om era behov och vi finner garanterat en aktivitet som passar.
Allt levererat med dig och dina gäster i fokus.

