
Välj mellan att borra hål på Gautosjöns is, precis utanför fiskecampen, eller 
ta skotern till en fjällsjö. 
Pris: Stuga och utrustning för fyra, 4 200 kr/vecka på Camp Gauto. Skoter 
1 000 kr/dag. 
Swww.campgauto.se
När du ändå är här: Varför inte göra ett besök i kustpärlan Luleå med 
kyrkstaden Gammelstad, elitseriehockey och ett stort kulturhus?
Swww.lulea.se/forbesokare

Tycker du att slalom bara är onda fötter och otäcka 
branter? Tur att det finns andra sätt att ha kul på vintern.

På med ylletröjan och gå ut – här är sju tips för aktiva.

Packa ner termos och mackor och snöra 
på dig skridskorna. Runt Södertälje finns 
många isar att välja mellan, ett bra år 
håller de från slutet av oktober till början 
av april. 
Pris: Cirka 100 kr för skridskohyra och en 
tretimmarstur med Friluftsfrämjandet.
Swww.frilufts.se/sodertalje
& 08- 550 657 97
När du ändå är här: I ”Kringelstaden” 
finns Tom Tits stora upplevelsehus.
Swww.tomtit.se

Ös ordentligt med vatten på stenarna, piska dig med björkris 
och rusa sedan till isvaken – bara fegisar bangar. Det är garan-
terat kallt och gott även när isen inte ligger på Källtorpssjön. 
Pris: Cirka 50 kr/person. Hellasgårdens nyrenoverade bastu 
öppnar 17 december.
Swww.hellasgarden.se
När du ändå är här: Passa på att ta del av Stockholms utbud 
av shopping, restauranger och kultur. 
Swww.stockholmtown.com

Text: Janna Holmqvist
resa@aftonbladet.se

6 coola tips  
utan pjäxor

Tölta genom Snapphaneskogen utan-
för Visseltofta i norra Skåne på trygga 
islandshästar. 
Pris: 475 kr/person för 2,5 timmar 
med Kvarnbacka Islandshästar.
Swww.kvarnbacka.se 
& 0479-401 21
När du ändå är här: Spana in glas-
konstverk i Glasriket en timmes biltur 
bort. 
Swww.glasriket.se

Tölta i Skåne

Ut på skrillor 
i Södertälje

Bada isvak i Nacka

Pimpla utanför Arjeplog

Hav tröst om snön uteblir. I värmländska Torsby finns en 
1,3 kilometer lång tunnel med marken täckt av snö året 
runt.
Pris: 290 kr för 45 minuter åkning inklusive utrustning.
Swww.skitunnel.se

Skidtunnla i Torsby
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(och ett med)

Snön yr och hundarna 
gläfser glatt …

mys på en släde efter hundarna under knallblå 
himmel eller flammande norrsken. 
Pris: 1 200 kr/person för tre timmar med Jokk-
mokkguiderna.
Swww.jokkmokkguiderna.se 
& 0971–122 20
När du ändå är här: Passa på att besöka  
ishotellet i Jukkasjärvi.
Swww.icehotel.se

Åk hundspann 
i Jokkmokk

Tänk på fotfästet… 
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Mys på hästryggen. 
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Hacka dig uppför det iskläd-
da berget vid Ågelsjön någon 
gång mellan januari och mars. 
Pris: 480 kr/person för tre tim-
mar med Klätterturen.
Swww.klatterturen.com 
&  011-18 52 71
När du ändå är här: en timme bort finns 
shoppingjätten Vingåkers Factory outlet.
Swww.vfo.se

Klättra på is  
i Norrköping 
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