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Paket med guidad tur till Helagsfjällets topp 
 
I paketet ingår boende i två nätter. Det ingår även helpension, vilket innebär alla 
måltider från middag på ankomstdagen till avresedagen då du får med dig ett 
lunchpaket på turen hem. Har du någon specialkost får du gärna anmäla det till oss 
i förväg.  
 
I toppturen ingår guide och du packar lunchpaket från frukostbuffén. Vädret på 
fjället kan vara växlande och på toppen kan det dessutom vara lite kyligare än nere 
vid stationen. Detta är bra att ha med sig: 

- varma kläder 
- mössa och vantar 
- extra förstärkningsplagg, ex. dunjacka eller tjock ull- eller fleecetröja 
- vattenflaska 
- termos, det kan vara gott med något varmt att dricka på rasten 
- sitt- eller liggunderlag 

 
För dagen med toppturen, dagen efter ankomst, samlas du och gruppen med guiden 
klockan 9.00. Ni samlas inomhus i storstugan för att gå igenom dagen tillsammans, 
skriva deltagarlistor och få en del information. Efter det går gruppen iväg 
tillsammans mot toppen. Toppturen tar vanligtvis sex till sju timmar, men ni 
kommer att vara tillbaka i tid innan middagen så den som vill hinner duscha eller 
basta innan dess.  
 
Färden till och från fjällstationen planerar och genomför du på egen hand.  
 
STF Helags Fjällstation 

Till fjällstationen kan du ta dig från lite olika håll, men närmsta väg är parkeringen 
i Kläppen som ligger i Ljungdalen. Därifrån är det 12 km att skida längs en trevlig 
led upp till fjällstationen. Kommer du med bil finns det en parkeringsautomat i 
Kläppen och där går det bra att betala med kort.  
 
Receptionen och restaurangen är i ett hus, i storstugan, och där serveras alla 
måltider. Vi har även en liten butik om du vill handla mat, godis eller souvenirer. 
Vi hyr ut liggunderlag och termos, om du inte har egen.  
 
Vår Helagsmiddag serveras varje kväll kl. 18.00 och är en varmrättsbuffé med 
salladsbuffé, hembakat bröd med goda röror och smör. Efter varmrätten serveras 
kaffe och en tryffel. Vi använder mycket lokala råvaror och köper in all kött och 
fisk från Jämtland och Härjedalen.  
Frukost serveras kl. 8.00 – 9.00. 



 
 

 2 (2) 
 

Vi har ett dusch- och bastuhus där du kan ta en varm dusch och en bastu efter din 
vandring. Duschar och omklädningsrum är uppdelade medan bastun är gemensam 
mixbastu. I samma byggnad finns också toaletterna.  
 
Hund 

Hundar är varmt välkomna till oss på Helags! Vi har flera hundtillåtna rum och 
dessa behöver bokas i förväg.  
Kring Helags finns det mycket renar och området är även Skandinaviens 
fjällrävstätaste område. Även om din hund inte är intresserad av jakt eller andra 
djur, så kan dessa djur ändå bli skrämda eller störda. Visa hänsyn till andra djur på 
fjället och håll alltid din hund kopplad. 
Vi kan inte garantera att du kan ta med din hund på den guidade turen, då övriga i 
gruppen måste godkänna det.  
 
 
Varmt välkommen upp till oss på STF Helags Fjällstation! 
 
 
 
 


