
Välkommen till Åre 
Åres historik 

Dagens Åre är mest känt för sina backar och den storstadspuls som pumpar under 

vintersäsongen. Men Åre som turistmål är inte något nytt. 

Redan på 1100-talet stannade tusentals pilgrimer från hela Europa till i byn under sin vandring 

till Sankt Olavs grav i Nidaros, nuvarande Trondheim. Årefjällen som resmål för långväga turister 

växte fram under den senare delen av 1800-talet. Åre började då att förvandlas från bondby till 

internationell turistort. Innan dess präglades dalgången av jordbruk kombinerat med jakt och 

fiske. Åres gamla kyrka dateras till tidigt 1200-tal. I första hand var det den höga och rena luften 

som lockade de tidiga gästerna, ofta kallade "luftgäster". Även jakt och fiske spelade en viktig 

roll, om det vittnar de jaktvillor som byggdes från cirka 1880-1915, till exempel Skalstugan och 

Rensjösätern. Från början var det sommarturismen som var störst och ända fram till början av 

1970-talet besöktes Åre av lika många människor under sommaren som på vintern. 



Grupp:  Brandman SM 

Ankomst: 2017-04-02 

Avresa:  2016-04-07 

Antal deltagare: 150 personer  

Ditt logipaket innehåller följande 

 *Boende med del i lägenheter på Brunkulla 

 Linnepaket (sängkläder och handduk) utlagda på rummen

 Slutstädning av lägenheterna efter utcheckning

 Fri skidåkning under 2 dagar (skidhyra tillkommer) (det går att lägga till dagar.)

 Projektledning och support innan och under er vistelse i Åre, efter hemresa

sammanställs en slutfaktura för hela konferensen

Priser och villkor 

logipaket enligt ovan 

2 185 kr/person 

950 kr/person  

(enkelrumstillägg, OBS det är bara sovrummet men delar lgh med andra.) 

Observera att inget av ovanstående är inbokat i dagsläget och att boende m.m. inte kan 

garanteras innan en definitiv bokning genomförs. Alla priser är SEK inklusive moms. Priset är 

beräknat på 150 personer och kan förändras något vid fler eller färre deltagare. Vi reserverar oss 

för prisändringar utanför vår kontroll så som t.ex. moms och skatter.  

* Skistar kan optimera beläggningen på login så det kan förekomma andra lägenheter i

området. Exp Åre Fjällby osv.  

 



Boendeförslag 

Brunkulla 

På gångavstånd från pistsystem och bytorget finns detta lägenhetsboende med hög standard 

och stil. Lägenheterna passar större grupper samt ligger med närhet till Skistarshop, matbutik, 

bageri samt restaurang och populär nattklubb. 

Lägenheterna är på 50-80 kvm. 4-8 bäddar fördelade på 2-4 sovrum. Lägenheterna har 

dessutom bastu. 


