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Storulvån - Höstvandring på egen hand  
 

På hösten sprakar fjället i gult, orange och rött. Det är nu det är som bäst att vandra!  

I september är luften krispig, solen värmer på dagarna och nätterna är klara och kalla. Varje 

morgon finns vår kunniga personal på plats för att hjälpa dig med tips till riktiga 

smultronställen. Efter härlig dagar ute på fjället finns tid för avkoppling på fjällstationen. Hos 

oss bor du i bekväma hotellrum och njuter av vällagad mat. Ett perfekt avbrott i vardagen! 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum Sön-tors 22 augusti – 23 september, 2021 

För vem För dig som vill må gott i fjällen  

Erfarenhet Inga förkunskaper krävs. Du vandrar på egen hand och 

väljer turer efter din nivå och dagsform. 

Vi tillhandahåller dagstursförslag och karta över 

området. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi 2 bäddsrum på fjällstationen. Lakan/handduk samt 

slutstäd ingår. 

Måltider Helpension från lunch ankomstdag till lunch avresedag.  

Meddela ev. specialkost i förväg. 
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Övrigt Avbokning kan ske fram till 30 dygn innan ankomst. 
Därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp.  

 

 

PROGRAM  

 

Dag 1 ankomstdag – incheck från 14.00 

Välkommen till STF Storulvåns fjällstation! Starta din fjällvistelse med en stadig lunch i vår 

restaurang, innan du snör på dig vandringskängorna och ger dig ut på lederna i 
närområdet. Besök vår personal i receptionen för att få bästa tipsen utifrån dagens 

förutsättningar. Väl tillbaka på stationen väntar vila och vällagad middag i vår restaurang. 
 
Dag 2-4 

Starta varje morgon med en härlig frukostbuffé och packa ett lunchpaket, innan du ger dig 
ut på fjället! Varje morgon kl 08.30-09.30 finns vår personal tillgänglig i receptionen för att 

ge tips om passande dagsturer för dagen, råd om klädsel och annat ”bra att veta” inför din 
dagstur. Efter en härlig dag ute väntar dusch, vila och god middag i restaurangen.  

 
Dag 5 avresedag 
Efter frukost och utcheck kl 10.00 finns tid för en sista dagstur på fjället. Vi har 

bagageförvaring under tiden. Innan du reser hemåt väntar en god lunch i restaurangen, och 

möjlighet till dusch finns innan hemresa.  
 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Kängor för vandring 

• Vandringsbyxor 

• Mössa, vantar, halsduk/buff 

• 1-2 underställ av ull eller syntet 

• Förstärkningsplagg (jacka i dun/syntet eller tjock 

tröja i ull/fleece) 

• Skalställ/regnställ 

• Tunn och tjock socka, gärna i ylle  

• Badkläder (bastun är mixad dam/herr) 

• Solglasögon, solskyddsfaktor, keps 

• Skavsårstejp och Compeed 

• Pannlampa 

• Liten ryggsäck för dagsvandring, ca 35 L 

• Vattenflaska ca 1 L 

• Termos ca 1 L, kåsa, spork 

• Sittunderlag 

• Hygienartiklar 

• Karta och kompass (finns att köpa i Storulvåns 

butik) 
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• Ombyte till middagarna 

 

Bra att ha • Innetofflor 

• Myggmedel 

• Vandringsstavar 

 

Hyra av utrustning • Se STF Storulvåns hemsida - Butik & Uthyrning. 

Utrustning måste förbokas, alla deltagare har 

10% rabatt på hyrutrustning. Avdras vid 

uthämtning. 

 

OM OMRÅDET 

 

 

Knappt en timme från Åre hittar du Svenska turistföreningens fjällstation Storulvån. 

Fjällstationen ligger vid vägs ände och är både en inkörsport till STFs övriga fjällstationer i 

Jämtlandsfjällen, men också en oas, en mötesplats och ett aktivitetscentrum för den som 
gillar friluftsliv. Fjällstationen bjuder på en skön mix av pulshöjande aktiviteter, hisnande 

toppturer, intressanta kvällsarrangemang, familjeaktiviteter och inte minst god mat och 
dryck. Här finns ca 150 bäddplatser, restaurang med fullständiga rättigheter och 

sportverksamhet med både uthyrning och guider. 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

Är det något du undrar över så är du välkommen att skriva eller ringa till oss. 

 

Bokning mejl: bokningen@stfturist.se 

Bokning telefon: 010-190 23 60 

Kontakt storulvån: storulvan@stfturist.se, 010-190 23 70 

 
Varmt välkommen till Jämtlandsfjällen! 

HITTA HIT 

 

Snälltåget kör nattåg till Jämtlandsfjällen från både Malmö och Stockholm, och 

som medlem i STF får du 10% rabatt på Snälltåget. 
I samband med din bokning kan du också beställa frukost ombord, samt transfer 

mellan tågstationen och Storulvån.  
 
Se STF Storulvåns hemsida – Hitta hit 
Du vet väl att som STF-medlem har du rabatt på SJ? 

 

mailto:storulvan@stfturist.se
https://www.svenskaturistforeningen.se/medlem/medlemsformaner/medlemsrabatt-snalltaget/
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-storulvan-fjallstation/hitta-hit/
https://www.svenskaturistforeningen.se/for-medlemmar/dina-medlemsformaner/medlemserbjudande-pa-resor-med-sj/
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