Fjällvandring Södra Kungsleden med avslut i Fulufjällets Nationalpark
Pris: 3195 kr
14/6 Incheckning, genomgång av packning.
15/6 Samling efter frukost för information om dagsturen samt göra lunchpaket.
Vandringen från Skarsåsen till Björnholmsstugan är ca 19 km, går genom vacker skog
och sedan upp i ett fjällpass och upp på kalfjäll.
16/6 Dagstur på 26 km till Tangsjöstugan. Vi kliver in i Fulufjällets Nationalpark,
passerar Tangådalsstugan sedan vidare över genom ett fjällpass mot Tangsjöstugan.
17/6 Sista etappen på 16 km mot Njupeskär. Där väntar Sveriges största vattenfall och
transport tillbaka till Stöten Camping för avslutande middag.
18/6 Utvilade och utcheckning
I priset ingår:
Logi: 2 nätter i stuga på Stöten Camping. På fjället sover vi i tält.
Mat: 2xFrukost, 3xLuncher, 3xMiddag.
Övrigt: Guide certifierad enligt Fjälledarnormen. Transport mellan start och stopp för
vandringen. Kultur och natur.
Antal personer: Min 3 st max 6 st
För mer detaljerad info se nedan:
Utrustning som ingår:
· Ingen personlig utrustning ingår i arrangemanget.
Utrustning vi rekommenderar:
· Lätt sovsäck
· Liggunderlag/luftmadrass
· Termos, kåsa och spork
· Vattenflaska
· Vandringsryggsäck
· Hygienartiklar (inkl resehandduk och liten tvål)
· Toalettpapper, tändstickor, skräppåse
· Skavsårsplåster
· Första hjälpen
· Karta och kompass
· Myggmedel
· Solstift, minst spf15
· Snacks
· Keps/solhatt
· Solglasögon

· Vandringskängor, gärna med uttagbara sulor som
är lätta att torka
· Tunna ullsockor + tjockare ullsockor, flera ombyten
· Underställ i ull eller syntet
· Fingervantar, mössa, buff
· Mellanlager i ull eller fleece
· Skalplagg/regnkläder att ha ytterst
· Pannlampa/ficklampa
Bra att ha:
· Innetofflor/sandaler
· Shorts och t-shirt om det verkar bli varmt
· Kikare
· Kamera
· Vandringsstavar
Hyra av utrustning:
· 3-mannatält finns att hyra på Stöten Camping.
Vid frågor och funderingar:
Stöten Camping
Peter & Minna
Grundforsen 981
780 67 Sälen
0280-850 11
070-318 50 11
Guide:
Alexander Andersson
0727376888
alexander@silverhav.se

