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Mötesplats Hanhivittikko
Alla behöver vi ibland en plats där det får ta tid;
tid att tänka, tid att reflektera och tid att inspireras.
Bättre ställe än Hanhivittikko är svår att finna en tidlös plats där vardagens bekymmer snabbt
glider av när man stiger in i denna sagolika skatt
från mitten av förrförra seklet.
En perfekt plats för den mindre gruppen som
behöver varva ner och samtidigt leverera nya
kreativa idéer eller är i behov av en naturlig miljö
för att under lättsamma former umgås, skapa och
utveckla kontakter.

Ert mest minnesvärda möte kan se ut så här
Under strövtåget bland husen, växterna och djuren
levandegör er fäbodvärd den månghundraåriga
fäbod-kulturen innan ni anländer till er möteslokal;
en mysig fäbodstuga där elden sprakar och kokkaffet doftar.
Ert möte kan pågå ett par timmar eller en hel dag.
Under tiden serveras ni mat och fika allt efter
behov, oftast traditionellt Tornedalskt men vi är
lyhörda för era önskemål.
Om ni vill så arrangerar vi även gruppaktiviteter
inspirerade av Hanhivittikkos kultur- och naturarv.
Ert givande möte avrundas lämpligen i rökbastuns
väldoftande vänliga dunkel. Här har fäbodfolket i
generationer ångat bort arbetsdagens mödor och
återfödda stigit ut under midnattsolens ljus eller
norrskenets dansande draperier.

Mötesplats Hanhivittikko á la carte;

kostnad (2010) per grupp upp till 12 personer

Bra att tänka på

Möteslokal

SEK 800

Guidning

SEK 1080

Ovanstående program rekommenderas för grupper upp till
12 personer.

Kaffe med fika

SEK 360

Om ni har behov av elström kan det ordnas.

Kaffe med smörgås

SEK 600

Ert möte kan vi arrangera året om med anpassningar till rådande årstid. Under smällkalla vinterdagar kan det innebära
att termooverall är lämplig klädsel även inomhus.

Mat; huvudrätt samt kaka till kaffet SEK 1800
Gruppaktiviteter (ca 2 tim.)

fr. SEK 1200

Rökbastu inkl handdukar, lättdryck SEK 3720
och tilltugg
www.hanhivittikko.se
Fäbodtelefonen +46 (0)76 10 44 770

I samarbete med andra anläggningar ordnar vi boende,
transporter, mat etc.
Kontakta vår möteskoordinator Rolf Lahti på
info@hanhivittikko.se +46 (0)70 640 98 47
info@hanhivittikko.se
Vi finns även på Facebook!

