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GRÖVELSJÖN – VANDRINGSDAGAR MED GUIDE  
 

Vandringsdagarna är för dig som vill upptäcka Grövelsjöfjällens storslagna natur men 

som också uppskattar att komma tillbaka till fjällstationens bekvämligheter med 

möjlighet till en varm, avslappnande bastu och god middag på kvällen. 

 

Vi har valt ut några av våra favoritturer som har områdets vackraste vyer. Under veckan 

vandrar vi såväl på stigar som oledat, över porlande bäckar och mjuka fjällhedar. Vi sitter 

och njuter med ryggen mot flera hundraåriga gamla tallar och spanar efter både djur och 

intressanta växter. Ställ in dig på fyra intressanta och upplevelserika vandringsdagar med 

sköna avslutande kvällar i äkta fjällstationsanda. 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Mötesplats STF Grövelsjön Fjällstation  

Deltagarantal (min/max) Min 6/ max 12 

Minimiålder 16 år i målsmans sällskap 

För vem? För alla som vill vandra i och uppleva Grövelsjöfjällens 

unika gränslandsområde i Sverige och Norge. 
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Erfarenhet Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av fjällvandring. 

Vandringar kräver dock att du har fysisk förmåga och 

kondition att vandra i ojämn terräng med 

dagturspackning på ryggen under hela dagen. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Eget rum i vald rumstyp.  

Lakan och handduk ingår endast i rum med dusch/WC. 

Kan hyras för boendealternativ där det inte ingår. Annars 

tar du med eget. 

Slutstädning ingår alltid. 

Måltider Helpension Frukost, lunchpaket, middag 

Ledare/Guide Certifierad fjälledare  

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

böcker finns på fjällstationen  

 

Programmet kan komma att ändras p g a 

väderförhållanden eller annan oförutsägbar händelse 

 
Har inte minimiantal uppnåtts senast 21 dagar innan 

arrangemangets start kan arrangemanget komma att 

ställas in. 

 

Avbokning kan ske fram till 30 dagar innan ankomstdag, 

därefter sker ingen återbetalning. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

 

Dag 1: Ankomstdag  

Incheckning från kl. 15.00.  

Gemensam middag med övriga deltagare. 

 

Dag 2 

Frukost 

09:00 Välkomstmöte och presentation inomhus innan vi går ut på dagens vandringstur. 

Vi är ute hela dagen så packa med ditt lunchpaket från frukostbuffén, vi är tillbaka någon 

gång mellan 16–17. Vandringarna går i varierande fjällterräng och är ca 12-18 km långa. 

Gemensam middag med övriga deltagare. 

 

Dag 3–5  

Samling vid entrén på avtalad tid. Vi är ute hela dagen så packa med ditt lunchpaket från 

frukostbuffén, vi är tillbaka någon gång mellan 16–17. Vandringarna går i varierande 

fjällterräng och är ca 12-18 km långa. Gemensam middag med övriga deltagare. 
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Dag 6 Avresedag 

Frukost. Utcheckning senast kl. 10.00. Lunchpaket ingår även denna dag.  

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • Säkerhetsutrustning (guiden) 

• Vindsäck 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Dagsryggsäck <35L 

• Vattenflaska och termos  

• Skavsårstejp/ skavsårsplåster  

• Myggmedel  

• Solkräm och solglasögon  

• Snacks  

• Vandringskängor  

• Oömma kläder att vandra i  

• Skal-/regnkläder  

• Vantar/ mössa/ buff  

• Kläder efter väder det kan vara antingen 

högsommarvärme eller några enstaka plusgrader 

Bra att ha • Vandringsstavar 

• Kikare  

• Kamera  

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/ 

 

 
 

 

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-grovelsjon-fjallstation/butik-uthyrning/
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https://www.graenslandet.se/sv/
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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 

 

 
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-grovelsjon-fjallstation/hitta-hit/
mailto:bokningen@stfturist.se
mailto:grovelsjon@stfturist.se

