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3-dagar sommar
Sommaren i de härjedalska Funäsfjällen har en magisk och motsägelsefull karaktär. Å ena
sidan vacker vildmark - kanske Sveriges vackraste - med höga fjäll, gömda dalar, orörda floder,
bäckar och fiskrika sjösystem å andra sidan lättillgängliga och färdigutmärkta vandringsleder på
de mjukt avrundade fjällen.

Därför har vi valt detta område som utgångspunkt för vårt 3-dagars äventyr.

Beroende på gruppens önskemål och fysiska förmåga anpassar vi dessa 3 dagar så att alla får
ut det maximala av vistelsen.

Bor gör vi på någon av de charmiga hotellen i området.

Ett av våra mest uppskattade upplägg finner ni nedan:

Dag 1 ägnar vi åt att utforska fjällen till fots. Med start från Andersjöåfallets spektakulära
vattenkaskader vandrar vi upp längs med höjderna runt Hamrafjället för att njuta av utsikten
samt den medhavda picknicken förstås. Våra erfarna guider berättar om både kända och
okända sevärdheter längs med vägen.

Dagen avslutas på hotellet med SPA och middag i gemensam gemytlighet.
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Dag 2 plockar vi fram våra mountainbikes för att ge oss lite längre in i fjällvärlden. Beroende på
väder och vind lägger vi upp turen och ger oss ut på en halvdags cykling längs med smala och
utmanande stigar. Svårighetsgrad och tempo anpassas efter deltagarna. Eftermiddagen ägnas
åt en annorlunda bergsklättring sk. Via Ferrata upp till Funäsdalsbergets topp. Väl på toppen
väntar belöningen i form av utsikt och fika!

Middag och logi på hotell.

Dag 3 sjösätter vi kajakerna i den vindlande Ljusnan för en skön och avkopplande paddling
under några timmar. Efter det att vi intagit lunchen vid stranden väntar våra Landrovers på en
kortare transport till Myskoxhägnet i Tännäs där vi får möta den sägenomspunna Myskoxen
tillika Härjedalens landskapsdjur.

Hela vistelsen avslutas sedan med en pampig avslutsmiddag på restaurang.

Gruppstorlek: 8 - 16 personer

Transport: Buss eller flyg

Tidsåtgång: 5 dagar inkl transportdagar

För vem: För alla med medelgod till god kondition
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