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Åre bjuder på den unika kombinationen skidåkning och nöje i norra Europas mysig
aste och trendigaste fjällby. I Åre kan du välja mellan 42 liftar og 89 nedfarter og den 
äventyrlige får sitt lystmäte med oändliga topptursmöjligheter och utmanande offpist 
bara ett stenkast från pisterna. Om du önskar en skidweekend i Åre för att testa både 
pisterna och uppleva ”vintermaskinen Åre”,  är dette en fin möjlighet i förbindelse med 
studieturen till Jämtland och Härjedalen. Du beställer själv dina extra dagar i Åre på
www.skistar.com/no/Are/OmAre/.

MÅNDAG 3 APRIL: ÅRE
Alle bestiller selv sin flyreise til og fra Trondheim. Fremmøte på Værnes. 

12:00  Avresa med turbuss från Værnes Trondheim till Åre.

14:00  Välkomstlunch på Buustamons Fjällgård  
Buustamons historia sträcker sig tillbaka till 1700-talet. Här vallades kor på medeltiden och här fanns den 
perfekta rastplatsen. Buustamon är beläget precis vid trädgränsen i Ullådalen, 732 möh, halvvägs upp på 
Åreskutan och har underbar fjällnatur runt knuten. Vintertid har vi inte ens bilväg fram utan vi hämtar er med 
bandvagn eller skoter. Vårt hjärta brinner för god mat och smakfulla drycker, till den grad att vi har ett eget 
destilleri i källaren. Här tillverkar vi vår egen vodka med äkta fjällvatten från vår egen brunn, smaksatt med 
örter och kryddor från nejden. Detta förvandlas till de allra godaste snapsarna i Sverige. 
www.buustamonsfjallgard.se 

Möte med Åre Destination 
Åre Destination AB ägs av näringslivet i Åre och är dess samverkansplattform för destinationsövergripande 
marknadsföring, samt arbetar med utvecklings- och samordningsfrågor. Bolagets vision är att bli Europas 
ledande alpina året runt destination. Vinterturismen med skidåkning i spetsen har bidragit till att det har 
investerats stora summor i liftar, boende, affärslokaler och infrastruktur i Åre. De senaste åren har sommar-
turismen ökat och då är det cykling, vandring, orörd natur och tillgång på svamp och bär som lockar.  
www.are360.com/sv/AreDestination/OmAreDestination
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Holiday Club Åre med nytt koncept; rörelseglädje, hälsa och aktivitet

I Åre bor vi på Holiday Club Åre som är en hyllning till naturen, det lokala och ett aktivt liv.  Vi checkar inn på 
hotellet för vi får en presentation av Holidays nya koncept kring rörelseglädje, hälsa och aktivitet. 

Hela hösten 2016 har hotellet rivits ner och byggts upp – och nu står ett nytt hotell färdigt. Med satsningar 
på exempelvis nytt gym, yogalokal, hälsosam mat och konferenser i naturen är rörelseglädje och matglädje 
de nya ledorden. Målet är även att varje gäst ska känna att de får med sig en upplevelse och en känsla av att 
ha varit i just Jämtland. www.holidayclubresorts.com sv/

Fröå Gruva med rollspel og jämtländsk måltid 
Vi följer ett rollspel som baseras på tiden när gruvdriften var igång och gruvindustrin var den stora industrin 
i Åredalen. Rollspelet avslutas med en jämtländsk middag i Bergstugan vid Fröå Gruva. Upplevelsen levereras 
av Åreguiderna i samarbete med Fröå Gruva och studenter från Campus Åre. Den är dessutom helt ny för å 

Tisdag 4 april: Åre och Östersund
Frukost på Holyday Club Åre

Möte med Jämtland Härjedalen Turism och spennende workshop om Kurbits 
affärsutvecklingsprogram 
Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är en samverkansplattform för 
utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i natio nella 
och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, 
med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. JHT har drivit en mängd framgångsrika 
utvecklingsprojekt för den regionala turismen, och just nu genomförs det stora ”Turism 2030” med fokus 
på företagsutveckling och kommunikation. Som en del av projektet har sajten www.adventuresweden.
com nyligen lanserats som nu även är nominerad till ”Årets digitala pris” på Grand Travel Award i Stockholm. 
http://jamtland.se/index.php/se/insidejamtlandharjedalenturism 

I Jämtland Härjedalen har ett 80-tal upplevelseföretag genomgått Kurbits affärsutvecklingsprogram. 
Metoden innefattar affärs- och produktutveckling där man träffas i grupp samt får enskild coachning av 
olika processledare. Kurbitsomgångarna har körts tematiskt, t.ex. med inriktning mat, jakt och cykel. 
JHT arrangerar en workshop där vi får testa Kurbits-metoderna i ett miniformat. www.kurbits.org
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Åre Gastronomy Walk med Explore Åre 
Vi får följa med på en gastronomisk snöskovandring genom ett fantastiskt vinterlandskap och i ett klimat 
där smaker, dofter och temperaturer kommer upplevas på ett nytt och unikt sätt. Under vår tur stannar vi på 
tre olika platser där vi vid varje paus har ett tema och det bjuds på olika lokala läckerheter från trakten såsom  
lokalproducerad soppa, lokalproducerat bröd, lokalproducerad ost samt lokalproducerad glögg och choklad. 
De råvarorna det bjuds på under vandringen varierar något under säsongen men gemensamt är att våra 
guider alltid berättar en intressant historia om såväl produkterna vi äter som de lokala producenter som 
förädlat dem. Vår tur startas och avslutas vid Copperhill och är ca 1,5 km lång. 
www.exploreare.se/aregastronomywalkwintergrupp/ 

Avresa till Östersund 
”Vinterstaden” Östersund ligger vid Storsjöen och är regioncenter i Jämtland. Bussturen från Åre till 
Ôstersund tar ca 1,5 timme.

Möte med Destination Östersund 
Destination Östersund arbetar för destinationens utveckling samt ägarföretagens och medlemmarnas 
framgång och lönsamhet. Östersund är sedan tidigare profilerad som ”vinterstaden”, och nu siktar man även 
på att bli Årets Stadskärna i Sverige 2018. Vi får veta mer om vad som är aktuellt på destinationen, hur de 
främjar medlemsföretagens utveckling samt de framgångar och utmaningar de står inför.  
www.destinationostersund.se

Orientering om ETOUR 
Turismforskningsinstitutet ETOUR utvecklar och kommunicerar kunskap om turism och resande. Verksam-
heten innefattar forskning, utbildning, samt dialog och samverkan med turistnäringens aktörer. ETOUR 
bedriver forskning och utbildning i nära dialog och samverkan med aktörer inom turistnäringen med fokus på 
fyra forskningsområden: ”Naturbaserad turism”, ”Informationsteknologi och turism”, ”Turismens ekonomiska, 
politiska och rumsliga dynamik” och ”Destinationer”. www.miun.se/etour 

Incheckning Hotell Gamla Teatern 
Hotellet är en historisk byggnad i Östersund som använts till lite av varje genom åren. Byggnaden fungerade 
som teater redan från 1880-talet, men när Storsjöteatern öppnade vid torget 1979 flyttades all teater-
verksamhet dit, teatern blev därmed ”Gamla Teatern” och byggdes om till hotell. Gamla Teatern tillhör sedan 
2005 Best Western, en expansiv kedja där Gamla Teatern är Franchisetagare. Hotellet har nu starkt 
samarbete med bl.a. Jazz i Jemtland och Länsmusiken vilket gör att det kulturella arvet i hög grad lever vidare.
www.gamlateatern.se
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Kulitursafari  
Manne Mosten tar med oss på en historisk mat & dryckesresa mellan år 1786 och år 2016. Historiskt äter vi 
oss igenom Östersunds restaurangkvarter. Under kvällen berättas historien om en kreativ matregion, Svensk 
bryggeri-historia och Svensk 1900-tals krogliv samt besök på Sveriges mest hållbara krog. www.kulitur.se

Onsdag 5 april: Östersund (och Funäsfjällen)
Frukost

Möte med upplevelseföretag i Östersund  
Vi möter några av Östersunds (med omnejds) främsta upplevelseföretag som bla. Innlandsbanan og 
Surfbukten och tar del av korta, inspirerande presentationer av deras verksamhet som följs av tid för 
mingel och speed-dating. 

Om Funäsfjällen  
Funäsfjällen är idag Skandinaviens största skidområde. Destinationen är dock ingen ”vinterfabrik”, utan 
här värnar man om det äkta, det genuina och det jordnära. Funäsfjällen har kanske även regionens mest 
utvecklade sommarturism. Vi möter Susanne från Destination Funäsfjällen tillsammans med ett par upp-
levelseföretag som berättar om destinationens profilering, den framgångsrika produktutvecklingen under 
barmarkssäsongen, trender de arbetar med kopplat till sportifiering i fjällen samt hur destinationen tänker 
kring att växa hållbart trots stora investeringar. www.funasfjallen.se/vinter/ 

Avslutande diskussion/workshop och reflektioner från resan

Lunch på Jamtli - Restaurang Hov 
Jamtli är en av de mest populäre attraktionerna i regionen. Jamtli är ett historisk museum med både 
innom- och utomhus upplevelser /arrangement / utställningar / rollspeletc  www.jamtli.se. Restaurang Hov 
ligger vid museet och är Östersunds äldsta restaurang med en fantastisk atmosfär som erbjuder vällagad 
husmanskost baserad på lokala råvaror och med inslag av det internationella köket. 
www.restauranghov.se

14:00  Avresa med buss till Værnes

17:30  Ankomst Værnes, Trondheim

Hver enkelt bestiller selv sin flyreise til hjemstedet.
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