
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
GRÖVELSJÖN – YOGA OCH VANDRING  

–  PRELIMINÄRT PROGRAM 
 

Bra att veta 
Samling: Dag 1 med välkomstmiddag 18.30 
Avslutning: Dag 4 efter frukost 
 

Datum 

Yoga och Vandring erbjuds 11-15/8, 25-29/8 och 15-19/9. 

 
Välkommen till avslappnande och energigivande dagar i Grövelsjöfjällen. Under 
dessa dagar kombinerar vi härliga vandringar på fjället med yoga i en skön balans.  
 

Vad ingår 

Logi: 4 dygn logi i önskad rumstyp 
Måltider: 4 dygns Helpension från middag ankomstdagen till lunch avresedagen 
Turer: 3 guidade dagsturer med fjällguide samt 6 ledarledda yogapass 
 

Deltagarinfo 
Deltagarantal min/max: 10/20 
Minimiålder: 16 år i målsmans sällskap 
Förkunskapskrav: Vana av att vara regelbundet fysisk aktiv, förmåga att gå dagsturer 
med ryggsäck i obanad terräng under flera timmar per dag. Dagsturerna varierar 
mellan 8-15 km. Yogan är anpassad för alla att kunna delta i oavsett tidigare vana. 
 
 

 



 

 

Resa 
Vi förespråkar ett hållbart resande så långt det är möjligt! Det går att resa till STF 
Grövelsjön Fjällstation kollektivt med tåg till Mora och därifrån anslutande länsbuss 
fram till fjällstationens entré. Boka Res Plus via www.sj.se där du söker din resa hela 
vägen från avreseort till slutdestination och har dessutom resegaranti. Då får du alltid 
fram de avgångar som passar med olika färdsätt och är säker på att komma fram till 
destinationen. Läs mer på: www.sj.se och www.dalatrafik.se. 
 

Boende 
Bor gör vi på STF Grövelsjön Fjällstation i 2- eller 4-bäddsrum i olika utföranden. Du 
bokar enkelt boendet som passar dig bäst på vår hemsida; där finns alla våra lediga 
rumstyper och vad de innebär! Är du osäker på vad som passar bäst är du 
välkommen att kontakta vår bokningsavdelning så hjälper de dig vidare! 
 

Måltider 
All mat ingår i arrangemangets pris, från middag ankomstdagen till lunch eller 
lunchpaket på avresedagen. 
 

Program 

Dag 1 - Ankomst 
18.30 gemensam middag i restaurangen och efterföljande välkomstmöte. 
 
Dag 2 - 4  
Vi börjar dagen med ett morgonyogapass där vi får igång och väcker kroppen, redo 
för en dag på fjället. Efter frukost där vi också packar vår matsäck vandrar vi 
tillsammans med guide i ett lugnt tempo på såväl stigar som i obanad terräng. Vi tar 
oss tid att njuta av tystnaden, utsikten och de fina platser som guiden leder oss till. 
Vid lunch tar vi en lite längre paus för att såväl äta matsäcken som att känna in den 
där härliga känslan som brukar infinna sig när man blickar ut över fjällvidderna.   
 
Efter vandringen på fjället kommer vi åter till fjällstationen och låter kroppen sträcka 
ut i välgörande yogapass. Tillsammans tränar vi styrka, rörlighet och balans. Det här 
är både för dig som aldrig varit i närheten av yoga och för dig som vill upptäcka något 
nytt. Alla kan delta i yogan efter sina förutsättningar. 
 
Måltiderna avnjuter vi i trevlig gemenskap och med enastående fjällutsikt i vår KRAV-
märkta restaurang. 
 
Dag 4 - Hemresa 
Morgonyoga, frukost/utcheckning och sedan vandring på egen hand. 
 

Utrustning 
Det är viktigt med bra och bekväm utrustning! Tänk speciellt på att ha en bekväm 
ryggsäck och ett par väl ingångna vandringskängor.  
 
För dig som behöver hyra utrustning går det självklart bra! I sortimentet finns förutom 
kängor även ryggsäckar, regnkläder, liggunderlag, med mera.  
 
Här hittar du allt som går att hyra samt priser! 

http://www.sj.se/
http://www.dalatrafik.se/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/


 

 

 
Klädseln bör vara varm, rymlig och vindtät! Det är bättre att klä sig i flera tunna lager 
än i ett tjockt. På detta sätt blir det lättare att justera klädseln när du blir för varm. Vid 
rasterna bör ett förstärkningsplagg tas på vid kallt väder, exempelvis en varm tröja 
eller en dunjacka. 
 
Förslag på utrustningslista hittar du sist i programmet! 

 
Information 
Vi vill passa på att informera om vår hemsida som du hittar på 
www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon Här kan du bland annat hitta bilder, 
filmer, information om anläggningen och om detta arrangemang. 
 
Med detta önskas du hjärtligt välkommen till STF Grövelsjön Fjällstation! 
 
Telefon: 0253 – 59 68 80 
E-post: grovelsjon@stfturist.se 

  

http://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon
mailto:grovelsjon@stfturist.se


 

 

Utrustningslista 

 
 


