Boka till rabatterat pris via gruppförfrågan
på respektive anläggningssida med koden
”RIKSIDROTTSFÖRBUNDET”.

Sök STF-boende:
svenskaturistforeningen.se/hitta

VÄLKOMMEN
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Läs mer om grupprabatten:
svenskaturistforeningen.se/riksidrottsforbundet
Läs om aktuella grupperbjudanden:
svenskaturistforeningen.se/riksidrottsforbundetserbjudanden
Läs mer om samarbetsavtalet:
svenskidrott.se/avtalforidrotten/boende

Svenska Turistföreningen
Box 17251
104 62 Stockholm
STF Kundservice 08-463 22 70
STF Huvudkontor 08-463 21 00
e-post: info@stfturist.se
svenskaturistforeningen.se

Rabatt på
300 boenden
från norr till
söder

300 boenden från
norr till söder

Ladda batterierna i naturnära miljö
Med över 300 unika och personliga boenden över hela Sverige
kan Svenska Turistföreningen erbjuda idrottsgrupper perfekta
förutsättningar för både träning och återhämtning – oavsett om
ni söker ett prisvärt boende för knattelaget, vill skräddarsy ett
träningsläger eller letar efter en lokal till nästa föreningsmöte.
Genom idrottsavtalet bor ni som medlemmar i Riksidrotts
förbundet extra prisvärt på samtliga STFs boenden.

Idrottsavtal med Svenska Turistföreningen
STF är en ideell förening och verkar liksom Riksidrottsförbundet
för att fler människor ska få möjligheten till ett aktivt idrottsoch friluftsliv.
Med syfte att tillgängliggöra STFs breda utbud av naturnära
boenden och aktiviteter erbjuder vi Riksidrottsförbundets
medlemmar en fast rabatt på gruppbokningar hos samtliga
STFs boenden.
Rabatten i korthet:
 Grupper på minst 10 personer erbjuds en rabatt om 50 kr
per person och natt på alla STFs anläggningar. På STFs egna
fjällstugor och följande fjällstationer är rabatten 100 kr per
person och natt: Abisko, Blåhammaren, Grövelsjön, Keb
nekaise, Ritsem, Saltoluokta, Storulvån och Sylarna.
 Rabatten gäller endast i mån av plats och förväntad beläggning, och kan ej kombineras med andra rabatter såsom
STFs medlemsrabatt.
Boka så här:
1. Hitta ett boende på STFs hemsida.
2. Skicka en gruppförfrågan via gruppformuläret på boende
sidan. Ange bokningskoden ”RIKSIDROTTSFÖRBUNDET” i din
gruppförfrågan för att ta del av rabatten.
När du har skickat din förfrågan återkommer boendet med en
offert för just din grupp.

300 boenden i hela Sverige
STFs unika och personliga boenden återfinns över hela Sverige,
både i stad och naturnära lägen i direkt anslutning till fjäll, hav
eller skog. Spridningen syns i kartan på nästa sida.
Ni bor bekvämt och prisvärt i allt från enkelrum till flerbäddsrum. De flesta av våra boenden har tillgång till ett trevligt gästkök
där ni kan laga egen mat och umgås.
Många av våra anläggningar har ett starkt fokus på idrott och friluftsliv och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter med möjlighet
att skräddarsy guidade turer och hyra utrustning på plats.

