
Väldigt trevliga människor, god mat och fan-
tastiskt läge. Vi njöt mycket!

Madeleine Petras

Takker for en kjempe helg, med et fantastisk 
vertskap og god mat og drikke. For et sted må 
bare oppleves kommer mer en gjerne tilbake.

Tom E Slåtsveen

Underbart god mat och varma värdar.
Angela Wiatowski

Magiskt bra dagar ihop med barnen här. Vad 
man än behöver så fixas det fram och mycket 
gästvänligt och varmt värdpar. Rekommende-
rar detta stället för den som vill ha natur och 
god mat till bra pris. Super!

Charlotte Rhedin

Tack för en grym Lunch! Sååå Gott!
Mats Ek Tidstrand och Kalle Moraeus  

med vänner

Vilket ställe! Helt enkelt fantastiskt!
Thomas Henie

★ ★ ★ ★ ★

The #1 all inclusive 
snowmobile camp 

in Dalarna!
But don’t take our word for it...



STORBO ADVENTURE CAMP 
En komplett all inclusive camp för både 
privat & företag med snöskoter som grund!
Med ett stort engagemang ser vi till att just er vistelse blir unik hos oss.

Vi anordnar allt från 
• Kick Off 
• Teambuilding 
• Företagsevent 
• Weekend med vännerna

Bra att veta är att det finns ett färdigt grundprogram man kan boka, men då 
vi eftersträvar att ge alla kunder en magisk upplevelse, så skräddarsys just 
er vistelse utifrån era behov.

I den anrika ladugården från 1910 finner ni fyra nybyggda lägenheter med 
totalt 30 bäddar. När ni anländer till campen kan ni bara slappna av och  
njuta av att allt står redo för er vistelse. 

Lägenheterna erbjuder nya härliga renbäddade 
sängar samt handukar och utanför dörren finner 
ni skotrar som står redo för att ta er ut på även-
tyrliga turer ute i vildmarken tillsammans med 
våra proffsiga guider. 

Här kan ni förvänta er över 200 mil skoterleder 
som finns i direkt anslutning till campen. Någon 
utrustning behöver ni såklart inte tänka på då 
detta ingår under er vistelse, såsom balaklava, 
hjälm, handskar, skoteroverall och skoterboots.



Alla måltider, såsom frukost, lunch och middag, 
kommer från vår egen restaurang Double CC Bar 
& Grill och allt serveras i Gildehallen som även 
denna ligger i campens ladugård. 

I anslutning till matsalen finner ni Mjödhallen 
Bar vilket öppnar upp för drinkar och barhäng 
efter middagen. Under vissa helger arrangeras 
även trubaduaftnar för allmänheten, vilket höjer 
partystämningen!

Restaurang 
DOUBLE CC BAR & GRILL



Storbo Adventure Camp 
Platsen för vilda män och kvinnor

Följ oss på Facebook och Instagram!

Storbonäs, Storbo 301  •  790 91 IDRE 

Storbo Adventure Camp 
+46 76 107 07 89
storboadventurecamp@outlook.com 

Double CC - Bar & Grill
+46 76 107 07 89
doubleccbargrill@outlook.com

www.facebook.com/storboadventurecamp    www.instagram.com/storboadventurecamp
www.facebook.com/doubleccbbqbeerbacon


