Hyr en flotte
...och puttra runt i lugn och ro, fiska, bada, umgås, grilla och laga mat i en rofylld miljö på
Västerdalälven i Sälen.
Här finns bord, bänkar och grill så att du lätt kan tillaga din uppfiskade fisk och ha med dig picknick eller köpa ett
matpaket. Vill du bada går det bra att bada från flotten, alternativt stannar ni till vid badplatsen i viken, strax innan
Sälens by.

Storlek: 5,9 x 3,5 meter (20 m2)

Säsong: Sommar/höst

Barn och ungdomar under 18 år hyrs inte flotten ut till utan målsmans sällskap.

Grundutrustning:

Flotte, bensinmotor med en ratt att styra flotten med, livboj, flytvästar, dunk med färskvatten, spade,
paddel, förbandslåda, bord, bänkar, filtar (att ha på bänkarna eller runt sig), gasolgrill, toalettpapper,
ankare, sopsäckar, rep, och landgång.

Priser:

Dagtid 10.00-16.00 (6 timmar)
Kväll 17.00–21.00 (4 timmar) 		
Heldag 9.00-21.00 (12 timmar)
Två dagar				
Chafför/kapten				
Övriga önskemål - kontakta GuMo

1200kr                                          
1600kr                                         
2200kr                                         
3000 kr
300 kr/timme

Extra utrustning:

- Boka till matpaket Ni får allt färdigt i en korg och grillar själva.
- Boka till en chaufför/kapten som kör er under er utflykt
- Hyr ett tält som täcker hela flotten

Regler:

- Allemansrätten gäller, släng inget skräp m.m. i naturen
- Var rädd om flotten, skulle något gå sönder är ni ersättningsskyldiga.
- Tänk på att förtöja flotten noga och att ni lägger till så att ni inte stör någon om ni ska gå av flotten.
- Spaden är er toalett och måste användas. Gräv djupt och ej nära strandkanten. Tänk på att under
sommaren finns många som vill nyttja stränderna och vikarna. Lämna varje plats i städat skick.

Bra att tänka på!

- Fiskekort kan köpas på Shell (ligger i slutet av Sälens by) och Sälens Fiskespecialist. Det kostar 70kr/dag/per
person
- Man får vara max 10 på Flotten.
- Ta med egen mat och grilla på flotten eller köp matpaket. Hör av er om ni har andra önskemål om flottider
så ser vi om vi har möjlighet att lösa era önskemål.
- Händer något eller om ni får problem, ring GuMo 0280-26350.

