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Grövelsjön – Midsommar i Fjällen  

 

Lagom till midsommar öppnar fjällstationen dörrarna för sommarsäsongen, fjället sjuder av 

nytt liv, bäckarna porlar av smältvatten och grönskan tar fart mellan de sista snöfläckarna 

som sakta smälter bort.  

Detta paket är för dig som vill uppleva försommaren i fjällen där vi tillsammans firar en 

traditionell midsommar med midsommarstång, dans, musik, lekar och tårta. Vi fångar det 

magiska midnattsljuset genom att gå på kvällsvandring med gott tilltugg och ser solen gå 

ner bakom Salsfjällets topp.  

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Mötesplats STF Grövelsjön Fjällstation  

Minimiålder Ingen minimiålder  

För vem? För alla som vill uppleva midsommar, midnattsljus och 

den härliga försommaren i fjällen 

Erfarenhet Inga tidigare erfarenheter krävs  

 

DETTA INGÅR I PRISET 
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Logi Eget rum i vald rumstyp, lakan och handduk ingår enbart 

i rum med wc/dusch och kan hyras till för övriga 

boendealternativ, annars tar du med eget. Slutstädning 

ingår alltid. 

Måltider Helpension och midsommarfika  

Ledare/Guide Fjällguider som leder aktiviteter 

Övrigt Bastu, WIFI, lekrum, gym, sällskapsrum med spel och 

böcker finns på fjällstationen 

Programmet kan ändras på grund av rådande 

väderförhållanden eller annan oförutsägbar händelse.  

Avbokning kan ske fram till 7 dagar innan ankomst, 

därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1 – Ankomst Incheckning från klockan 15:00 

Middag i restaurangen  

 

21:30 – ca 24:00 Midnattsvandring.  

Vi vandrar tillsammans med guide upp på Långfjällets sluttning med utsikt mot de norska 

bergen i väster. Vi gör upp en eld, kokar kaffe/te och har något gott tilltugg medan vi 

njuter av att se solen sakta närma sig toppen av Salsfjellet. Att sitta runt en eld omgiven av 

storslagen natur i midnattsljuset tillsammans med andra leder garanterat till trevliga 

samtal.  

 

Dag 2 - Midsommarafton 

Frukostbuffé  

Vi klär midsommarstången där alla som vill vara med är hjärtligt välkomna 

Midsommarlunch serveras i restaurangen 

Midsommarstången reses till musik, midsommartårta kaffe, te och saft 

Trekamp och Tipspromenad  

Midsommarmiddag i restaurangen 

 

Dag 3 - Midsommardagen  

En dag för egna äventyr eller varför inte boka din egen guide för en spännande tur, kurs 

eller annat för dig anpassat innehåll. För turer på egen hand finns massor av turförslag 

med olika svårighetsgrad och tidsåtgång. Du kan också hyra kanot, fiskeutrustning eller 

varför inte bara ta en kort promenad, hitta en bra plats med fika och en bra bok.  

 

Dag 4 – Avresedag med utcheckning senast kl. 10.00 

Lunchpaket ingår även denna dag. 
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UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • Säkerhetsutrustning för aktiviteter (Ledaren) 

Utrustning vi 

rekommenderar för 

aktiviteterna 

• Kängor  

• Regnkläder  

• Varma kläder  

• Sittunderlag 

• Vattenflaska  

Hyra av utrustning 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 

 

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. Mer information finns på 

https://www.graenslandet.se/sv/ 

 

 

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 skriva eller ringa till oss. 

Bokning: bokningen@stfturist.se / 010 190 23 60 

Kontakt, Anläggningen STF Grövelsjön Fjällstation: grovelsjon@stfturist.se / 010 190 24 30 
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