
 
INFORMATIONSBLAD 

Sommar 2022 

 

 

 

 
 

GRÖVELSJÖN – VANDRING & YOGA 
 

Andas in…andas ut. Starta din dag med energigivande yoga som väcker kroppen 

och gör både den och ditt sinne redo att möta dagen. Efter frukost snörar vi på 

oss kängorna, hänger ryggsäcken och vandrar tillsammans med vår fjällguide ut 

på fjället.  

 

Vi tar oss lugnt genom vackra skogar med fjällbjörk och flerhundraåriga tallar, upp mot 

trädgränsen och vidare mot omkringliggande toppar. Livet är sällan så enkelt som när 

man är ute på tur med allt man behöver i ryggsäcken, i sällskap med människor som 

gillar samma sak. Efter vandringen kommer vi åter till fjällstationen och låter våra 

kroppar sträcka ut i ett välgörande yogapass. Vi äter middag tillsammans i 

fjällstationens kravmärka restaurang med vacker utsikt mot de närliggande norska 

topparna i väster.  

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Datum Sommar 2022 

Mötesplats STF Grövelsjön Fjällstation 

Samling (tid/plats) 18:30 för välkomstmöte och ett lättare yogapass, se program 

nedan 

Avslutning (tid/plats) Se program nedan 
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Deltagarantal 

(min/max) 

8/14 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

För vem? För alla som vill uppleva fjäll och den härliga kombinationen av 

yoga och vandring. 

Erfarenhet Ingen tidigare erfarenhet krävs. Alla kan delta i yogan utifrån 

sina förutsättningar. Vandringarna går i ett lugnt tempo och du 

behöver ha fysik att klara av vandring över en hel dag med en 

dagstursryggsäck på ryggen. Vi vandrar både på och utanför 

stigar.  

Övrigt Programmet kan komma att ändras p g a väderförhållanden eller 

annan oförutsägbar händelse 

 
Har inte minimiantal uppnåtts senast 30 dagar innan 

arrangemangets start kan arrangemanget komma att ställas in.  

 

Avbokning kan ske fram till 30 dagar innan ankomstdag, därefter 

sker ingen återbetalning. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Eget rum 

Måltider Helpension med frukost, lunch/lunchpaket, middag 

Ledare/Guide Fjällguide och yogalärare 

Övrigt Fri wifi på fjällstation 

Möjlighet att hyra utrustning 

Torkrum, bastu, gym 
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PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1 - Ankomst 

Incheckning möjlig från klockan 15 

 

Vi ses 18.30 för välkomstmöte och ett kortare yogapass. Efter det finns tid att byta om 

innan middagen.  

 

 

Dag 2 - 4  

07:00-08:30 Yoga 

08:30-09:30 Frukost 

10:00 – ca 15:30 Vandringstur med fjällguide 

16:45-18:45 Yoga 

 

Dag 5 – Avresedag 

07:00-08:30 Yoga 

08:30-09:30 Frukost 

09:30 Egen tid eller hemresa. Lunch/lunchpaket ingår även hemresedagen 

12:00-14:00 Lunch.  

 

Frukosten öppnar 08.00 om du behöver avresa tidigare. Det finns också möjlighet att få 

med sig ett frukostpaket om du avreser innan öppning. 
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UTRUSTNING 

 

Utrustning som 

ingår 

I Yogalokalen finns liggunderlag att använda som yogamattor 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

Förslag på utrustning vid dagstursvandring med guide 
 

 
 

För yogan 

• Bekväma mjuka kläder som du kan röra dig bra i. 

• Yogamattor/Liggunderlag finns 
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Bra att ha • Sköna skor, tofflor att ha inne på Fjällstationen 

 

Hyra av 

utrustning 

På fjällstationen finns uthyrning av utrustning för fjällvandring mm. Du 

hittar utbudet och information om förbokning här.  

https://www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon 

 

 

OM OMRÅDET 

 

STF Grövelsjöns fjällstation är belägen 816 meter över havet på sluttningen till Långfjället. 

Från restaurangens panoramafönster ser du ut över gränsfjällen mot Norge. Den säregna 

naturen har inneburit att flera naturreservat och nationalparker bildats både på norska och 

svenska sidan om gränsen. 

 

 

HITTA HIT 

 

Buss 
Grövelsjön har dagliga bussförbindelser med Mora (ca 3,5 tim) genom linje 104 och 396. Se 
Dalatrafikens hemsida för aktuell tidtabell.  

 
Masexpressen Stockholm - Grövelsjön https://www.mohlinsexpressbuss.se/ 

 

 
Tåg  
Boka Res Plus via www.sj.se. Sök din resa hela vägen från avreseort till slutdestination. Då 
får du alltid fram de avgångar som passar med olika färdsätt. Och du har också resegaranti, 
så att eventuell förseningar inte påverkar möjligheten att komma fram till destination. 

 
Alla medlemmar i STF har 10-15 % rabatt på tågresor med SJ. Logga in via STF:s hemsida 
med ditt medlemsnummer. 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

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

Grövelsjöns fjällstations websida hittar du mer information om anläggningen och dess 

utbud. 

 

Bokning: bokningen@stfturist.se 

Bokning Telefon: 010 1902360 

 

Kontakt STF Grövelsjön fjällstation:   grovelsjon@stfturist.se  

STF Grövelsjöns fjällstation telefon: +46-101902430 

 

Websida: www.svenskaturistforeningen.se/grovelsjon 
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