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GRÖVELSJÖN - HYR DIN EGEN GUIDE
Med guide få du det lilla extra i din fjällupplevelse. Vare sig du vill upptäcka, lär dig något
nytt, utveckla din skidåkning eller genomför din drömtur. Med en egen guide anpassar vi
innehållet efter dina, din familjs, eller ditt kompisgängs önskemål. Tillsammans skapar
vi en unik upplevelse för just dig.
INFORMATION OM ARRANGEMANGET
Datum
Mötesplats/ tid
Deltagarantal (min/max)
För vem?
DETTA INGÅR I PRISET
Ledare/Guide
Övrigt

Vinter 2023
Efter överenskommelse
Beror på aktivitet, dagstur turskidor 12/guide topptur
6/guide
För alla som vill skräddarsy sin fjällaktivitet

•
•

•

Certifierad Fjälledare
Avbokning kan ske fram till 14 dygn innan
ankomst. Därefter sker ingen återbetalning av
erlagt belopp.
Programmet kan ändras på grund av rådande

väder-/snöförhållanden eller annan oförutsägbar
händelse.
PRELIMINÄRT PROGRAM

I dialog med er skapar vi en unik upplevelse, kurs eller aktivitet utifrån just era önskemål,
förutsättningar och behov. Utöver guiden kan vi lägga till utrustningsprodukter, måltider
och transport i de skräddarsydda aktiviteterna.
För inspiration kommer här en lista på några av de aktiviteter som brukar efterfrågas
Fjälltur med guide. Våra guider är kunniga och har lokalkännedom i området och
kan ta er med utanför leder, upp på fjälltoppar, genom den unika fjällskogen och
till de platserna som få känner till. En skidtur kan anpassas utifrån er erfarenhet
eller tex för att även barn skall kunna vara med på egna skidor eller i en pulka.
Turskidkurs. En hel- eller halvdagskurs där ni får personlig coaching för att
utveckla era färdigheter avseende turskidåkning. Här kan vi också lägga in
moment såsom navigeringskunskap, fjällsäkerhet och öva så att just ni är redo för
äventyr på egen hand.
Snöskotur. Kan anpassa på samma sätt som fjällskidturen ovan.
Prova på topptur. Grövelsjöfjällen är en utmärkt plats för dig som vill testa på
topptur och lära dig att åka säkert utanför pistade områden. På ”prova på
topptur” får du också en introduktion till hur du ska göra säkra vägval utifrån
lavinrisker.
Familjedag Här är det bara fantasin som sätter gränsen. Skidturer, vinterfiske,
bygga en snögrotta, utomhusmatlagning eller allt i en härlig kombination.

UTRUSTNING
Utrustning vi
rekommenderar
Hyra av utrustning

•

Utrustning utifrån vald aktivitet, utrustningslista
kan fås på förfrågan i efterhand.
• STF Grövelsjön Fjällstation erbjuder hyra av
utrustning. Utbud, priser och bokning - se
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/
stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/
Som STF medlem har du 10% rabatt
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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

Se STF Grövelsjön hemsida – Hitta hit
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-grovelsjon-fjallstation/hitta-hit/

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR?

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss.
Bokning: bokningen@stfturist.se / 010 190 23 60
Kontakta anläggningen STF Grövelsjön Fjällstation: grovelsjon@stfturist.se / 010 190 24 30
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