Renbitens veckoprogram vintern 2018/2019
Renar och den samiska kulturen är fascinerande och oerhört spännande.
Renbiten kombinerar renskötsel, med egen förädling, butik med café samt en mängd olika guidade turer
I vår butik kan ni hitta exklusiv samisk konst och hantverk, fina presenter, vårt eget producerade renkött och
mycket mer. I caféet kan ni också njuta av samiskt kaffe, -med en bit torkat renkött i koppen och många
andra godsaker, allt hembakat. Vi erbjuder även catering.

Butikens öppettider:
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.
Helger: 10.00-14.00
OBS! Aktiviteterna bokas senast 16.00 dagen innan. Minimum 4 fullt betalande gäster/aktivitet.

Upplev renen!
Träffa några av våra renar och upplev känslan när de kommer och
äter ur dina händer. Lär om vilket fantastiskt djur renen är, helt
anpassat till ett arktiskt klimat. Visste du till exempel att de kan se
saker våra ögon inte kan?
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 10-11
Pris: 140 kr per person.

En renskötares liv förr och nu.
Vandra tillsammans med våra renar till vår kåta. Där sitter vi på
renskinn kring eldstaden, kokar kaffe över elden och berättar om
hur renskötseln förändrats under åren. Ni serveras även samisk
”fika”.
Tisdag och fredag kl 14.16
Pris: 390kr/pers. Barn 6-12 år: 250kr, Barn 2-5 år: 150 kr

Snöskovandring tillammans med renar
Upplev känslan att vandra på snöskor genom en riktig
gammelskog, tillsammans med våra tama renar. Lär om hur renens
liv under de 8 årstiderna. Njut av fridfullheten till en kopp samiskt
kaffe och andra delikatesser av renkött. En snöskovandring som
passar både stora och små.
Måndag och onsdag: 14.00-16.00
Pris: 390kr/pers, Barn 6- 12 år: 250 kr.
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Ingen förbokning, betalning sker på Fjällstationen.

Besök gärna vår hemsida www.renbiten.se eller facebook/instagram ”renbiten”.

Renbitens veckoprogram vintern 2018/2019

För alla våra aktiviteter krävs föranmälan senast 16.00, dagen innan
Alla turer är med ett minimum av 4 personer. Önskas annan tid eller arrangemang, kontakta oss, vi fixar det
mesta. Boka via mail: info@renbiten.se eller tele

