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Slushig vårskidåkning, live musik,
brunbrända ansikten och Sveriges mest

avslappnade extremsportevent, Spot Battle.

Säsongs-
avslutning
i Tänndalen

2-5 maj

Boka på tanndalen.com

2 995 kr/lägenhet
Tors 2/5 - sön 5/5 i sexbäddslägenhet i Ski 

Lodge Tänndalen inkl slutstäd.

Skandinaviens bästa skidort!
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Alla peppar och stöttar 
varandra och är glada för 
varandras skull. Parken är 

skön på det sättet.
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En av anledningarna att välja Funäsdalen*.  
Vår gondol tar dig direkt från fjällbyn till toppen  

av ett riktigt berg. 300 fallhöjdsmeter per åk.  
Kom till oss och prova själv! 

*En av Skandinaviens bästa skidorter i en färsk undersökning. 

Snabb gondol

funasberget funasdalsberget

NR 2

Följ oss för fler anledningar att välja Funäsdalen 

annons_210x297.indd   1 2018-11-23   15:14
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Hamra 
Närköp & Deli
Hamra Närköp återuppstår för säsongen 
i ny skepnad. Nu med en stor delikatess-
avdelning i samarbete med Bruksvallarnas 
Rökeri då de flyttat sin försäljning i  
Tänndalen till oss.

Förutom närlivs hittar ni nu även nyrökt 
röding, renkött, hjortronsylt, goda 
ostar m.m. hos oss.

Öppet alla dagar

0684-155 00
www.tanndalen.com
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1. Pantone 181 C

2. Pantone 7544 C

2. Pantone 7708 C

2. Pantone 7708 C /  7542 C

3. Pantone 871 C (guld)

4. Svart / Vit

1050 m.ö.h
Bruksvallarnas toppstuga
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På Grytan är det öppet för alla, från morgon 
till kväll. Hos oss kan du äta en god lunch, 
vila fötterna med en fika, ta en cocktail och 
dansa loss, eller njuta av en riktigt trevlig 
middag. Boka bord på 0684-66 88 31.  

Läs mer på www.ramundberget.se.

VÄLKOMMEN  

IN PÅ EN FIKA, 

LUNCH, MIDDAG  

& AFTERSKI

Lek loss i Mickelinas värld!
Vad sägs om en upptäcktsfärd i Mickelinas skog,  

snowracercross i LillRamis, längd- och slalomtävlingar eller 
barnafterski på Grytan? När de små fjällfötterna blir trötta på 

eftermiddagen öppnas Källar’ns härliga lek- och miniatyrvärld. 
Öppet alla dagar i veckan. Varmt välkomna!

MER INFO: www.topsport.se, 
www.ramundberget.se,  
ring 0684– 214 35

VEGETARISK MENY 
OCH VASSA KANTER
Ta en helvegetarisk lunch eller smoothie i vårt nya café
medan vi slipar dina kanter. Välkommen till en skidhyra,
verkstad, sportbutik och fik i en helt ny tappning.
Allt med hälsa och naturen i fokus.

 Njut av en helvegetarisk meny med 
 matiga luncher, smoothies och shots.

 Testa årets skidor och brädor  
 i testcentret varje dag.

 Delta i en topptur eller lavinräddnings- 
 övning i äventyrscentret.

Lunchcafé med vida vyer
Med prisad design serverar restaurang Tusen mat och dryck  

på hög nivå. Ta en härlagad klening eller renskavsgryta till lunch  
och en klassisk varm choklad till fikat. Välkommen in!

Njut av våran populära 

renskavsgryta och 

sträck ut blicken!
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Magisk mötesmiljö  
vid vägs ände

Kick-off, bröllop eller styrelsemöte? Åk till Ramundberget och låt naturen 
inspirera till storslagna ting. I vinter har helt ny mötesanläggning öppnat, 

för både små och stora sällskap som söker det lilla extra. 

www.ramundberget.se, telefon 0684–66 88 88

Där vägen tar slut, mitt bland Härjedalens vackra 
fjäll, ligger en konferensanläggning av ett slag du  
sällan möter i Sverige. I Ramundberget har man, med 
omsorg om detaljer och i samklang med naturen, 
skapat lokaler för stora möten, stora tankar och stora 
upplevelser, för såväl stora som små sällskap. 

– Storheten med Ramundberget ligger i vår liten-
het, säger Philip Flacké, som är ägare och VD.

– Här finns allting samlat under ett tak, bildligt 
talat. Vi erbjuder mat, aktiviteter och inspirerande 
och funktionella lokaler precis på det sätt som be-
hövs för att man ska få det mesta ur sitt möte, sin 
fest eller sitt event. 

Den nya, vackra konferensanläggningen kom till 
ur en efterfrågan på en riktigt stor och modern mö-
teslokal i fjällvärlden. 

– Tidigare kunde vi inte ta emot stora föreläsning-
ar, konferenser och bröllop. Nu har vi kapacitet och 
fina lokaler för från tio till 150 personer, berättar 
Philip Flacké, påtagligt stolt över satsningen. 

I den stora mötessalen går fönstren från golv till 
tak och ger känslan att man sitter mitt i fjällvärlden. 

Till lunch serveras förstås lokalproducerad mat  
där säsongen får styra. Anläggningen ligger mitt  
i backen, mitt i liften, precis invid skidspåren och 
ger möjlighet till piståkning, cykling och skidskytte, 
bland annat. 

– Det kan vara en bit att åka till oss, vi ligger ju 
trots allt vid vägs ände, säger Philip Flacké. 

– Men när man väl är här är allt så enkelt. Allt är 
nära, boende, möteslokaler, mat och aktiviteter. 

Just närheten till allt och enkelheten det skapar 
är det som Philip tror lockar konferensgäster till 
Ramundberget. 

– Det här är verkligen inte vilken konferens-
anläggning som helst. Här får man ro och avskild-
het, men också möjligheter till gemensamma  
upplevelser och en verkligt inspirerande miljö. 
Varför inte börja dagen med en frukost på topp-
restaurang Tusen med magisk utsikt? Eller ta några 
orörda morgonåk i pisten med Fjällgårdsbanan helt 
för er själva? Jag vågar nog påstå att Ramundberget 
kan erbjuda varje möte, event eller fest något unikt, 
avslutar Philip Flacké. 
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Aktuella objekt - lindbergetmakleri.se 
Kontor: Rörosvägen 7, Funäsdalen

KÖP DITT FJÄLLBOENDE I VINTER
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tel 0684-240 00 / bokning@tannaskroket.se / www.tannaskroket.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM FÖR AKTUELLA KAMPANJER & ÖPPETTIDER. 
VI FINNS VID PORTEN TILL FUNÄSFJÄLLEN, KORSNINGEN VÄG 84 & 311 I TÄNNÄS.

ADRESS BYGATAN 2, 840 94 TÄNNÄS  /  HEMSIDA WWW.SPORTLADAN.SE  /  TEL 0684-240 10  /  MAIL INFO@SPORTLADAN.SE

Tännäs Tännäsvildmarksbyn vildmarksbyn

Guidade visningar till myskoxhägnet 
varje dag. 

Boka på tel 0684-155 80 
eller www.funasfjallen.se

www.myskoxcentrum.se

Bion i 
Tännäs

För aktuellt 
program vänligen se
www.bionitannas.se
Vi finns även på Instagram & Facebook

Hyrskoter och skotersafari 
i Funäsdalsfjällen

Skoteriet.se
0684-29010

Hyrskoter och 
skotersafari

i Funäsfjällen

skoteriet.se
0684-290 10

Fjällvattnets Stugby
 – vid Rogens Naturskyddsområde

Välkommen till naturen och stillheten. De 38 väl underhållna 
timmerhusen som ligger på uddar i ett sjösystem, erbjuder 
en utgångspunkt för vandring, kanoting och fantastiskt 
fiske på sommar och höst. På vintern är det upplagt för både 
turskidåkning runt knuten och utförsåkning i
Tännäskröket c:a 20 km bort, för den som vill.

På vår hemsida kan du läsa mer och köpa andelar eller hyra.

www.fjallvattnet.se

SÖNDAG
Bio i Tännäs - se mer på www.bionitannas.se

14.00

16-19

14.00

18-20

17.00

18-21

18-21

18-21

MÅNDAG

tisdag

ONSDag

TORSDAG

fredag

lördag

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Hyr spa-kåtan - boka 0684-240 00, tannaskroket.se 

Hyr spa-kåtan - boka 0684-240 00, tannaskroket.se 

Isklättring - se aktuella veckor & boka på strapatser.se 

Hyr spa-kåtan - boka 0684-240 00, tannaskroket.se

Hyr spa-kåtan - boka 0684-240 00, tannaskroket.se 

Hyr spa-kåtan - boka 0684-240 00, tannaskroket.se 

Hyr spa-kåtan - boka 0684-240 00, tannaskroket.se 

Skoterrunda - testkör våra häftiga miniskotrar, fr 7 år 

After ski på Bryggeriet i Tännäs 

Mattes skidtävling - anmälan i receptionen

Kvällsskidåkning vecka 7-10

Pizzafredag på Árran - boka bord    

Árran öppen för à la carte - boka bord    

Topptur - se aktuella veckor & boka på strapatser.se                         

Offpistjakt - se aktuella veckor & boka på strapatser.se                        

Bryggerivisning i Tännäs - förbokas i receptionen

Árran öppen för à la carte - boka bord                                 

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

Skidskola - se tider på tannaskroket.se

HYR SPA-kåtan
Njut av en mysig stund med bastu, brasa & jacuzzi 
i vår nyrenoverade spa-kåta. Boka tid på hemsidan 
eller på 0684-240 00. 

Matte myskoxes fäboland 
Hälsa på djuren i Mattes fäboland. Här finns getter 
och kaniner. Matte gillar även att ta några svängar 
med barnen i backen.

Skidskola
Utöver skidskolan för barn kan vi 
även erbjuda privatlektioner för alla 
åldrar. Ta din skidåkning till nästa
 nivå och få ut mer av upplevelsen. 
Mer info och bokning på hemsidan.

Välkomna!

RESTaurang arran
alla dagar 9.30-16.00 (t.o.m 31/1) 
    9.30-17.00 (fr.o.m 1/2)
tor-lör      18.00-21.00
Boka bord på tel 0684-240 00.
Koppla av med mat, fika eller en god öl från vårt 
lokala bryggeri, i en härlig och avslappnande miljö. 

´

Aktuellt på tännäskröket

sportshop      skidhyra      skidpass      infopoint   

skidhyra
BILLIGAST I HELA FUNÄSFJÄLLEN! IDEALISKT 
LÄGE FÖR HELA FUNÄSFJÄLLSOMRÅDET.

nyheter
ALLTID BRA KAMPANJER I BUTIKEN. 
LADDA DITT FJÄLLÄVENTYR HOS OSS! 

PÅ UTVALDA PRODUKTER 
I  BUTIKEN

SPORTLOVS
SPECIAL!

30-70%

tel 0684-240 00 / bokning@tannaskroket.se / www.tannaskroket.se

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM FÖR AKTUELLA KAMPANJER & ÖPPETTIDER. 
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Känn lugnet

Pantone 202 CVC
SMYK: 0,100,80,35
web: #A70725

SMYK: 4,0,14,0
web: #F9F9E5

SMYK: 0,0,0,90
web: #3E3D40

SMYK: 0,0,0,40
web: #B1B3B4

SMYK: 0,0,0,5
web: #F6F6F6

SMYK: 0,0,0,90
web: #3E3D40

www.kappruet.se      0684 -260 70

Fjäll-

passet 

gäller hos 

oss!

Rörosvägen 25, Funäsdalen. Tel: 070-298 27 28

Tomter för rejäla hus och många lägenheter. 
Villor, fritidshus, bostadsrätter m.m.

För hela vårt utbud i Funäsfjällen, besök
www.fjallviddens.se

VÄLKOMMEN TILL EN 
ERFAREN MÄKLARE!
Professionellt och seriöst, kvalitet före  
kvantitet, en rejäl dos affärsmässighet  
kryddat med glädje och tempo.  
Så arbetade jag som mäklare i  
Stockholm och så arbetar jag här  
i Funäsfjällen!

Åsa Rutfjäll, Reg. Fastighetsmäklare
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Rörosvägen 17 Funäsdalen

 
0684-215 150684-25025 / 070-6885050  | funasdalenbowling.se

Funäsdalen Bowling
Golf  & Sportsimulator

Här finner ni den utrustning ni önskar och behöver  
för er vistelse hos oss i Funäsfjällen

www.funasdalenberghotell.se

FISKEDRAGET 
Rörosvägen 36, 840 95  FUNÄSDALEN   Telefon 0684-291 00

FUNÄSDALENS 
GATUKÖK  
Mitt emot konsum, 
bredvid shell. 

Öppet alla dagar 11 - 20

Aktuella objekt finns på www.funasdalenfastighet.se  Mob 0705-88 61 27  info@funasdalenfastighet.se 

Funderar du på att sälja så är det rätt läge nu!
Just nu har vi stor efterfrågan på fjällboende. Hör av dig till 
oss så gör vi en kostnadsfri värdering inför en ev. försäljning. 

Funäsdalsfjällens Fastighetsbyrå - Vi finns där våra kunder finns
Vi är en lokal fastighetsmäklare med allt fler säljare och köpare i hela Funäsfjällen. 
Vårt målmedvetna engagemang, breda kontaktnät och vårt attraktiva utbud är några 
av förklaringarna till vår framgång. Det är därför vi har så nöjda kunder!
 
Funderar du på att köpa eller sälja? Läs gärna mer om vad vi har att erbjuda. 
Och tveka inte att kontakta oss. 
  
   Vi ser fram emot att höra av dig!

DAGS ATT KÖPA, SÄLJA ELLER VÄRDERA?

         Nina      Malin

Snabbaste vägen mellan Härjedalen och Stockholm
Kampanjbiljetter från 595 SEK

Kontakta oss på
direktflyg.com  Tel. 0770-790 700

bokning.airport@herjedalen.se Tel. 0680-100 95

Din flygplats i Härliga Härjedalen
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FLYTTA TILL FJÄLLEN?

VI SÖKER CERTIFIERAD VVS-MONTÖR
Du skall ha ambition att vilja utveckla dina kunskaper och lätt för att kommuni-
cera. Du sätter kunden i fokus och har god samarbetsförmåga. Tjänsten kräver 

att du har hög servicekänsla, är positiv, ansvarstagande och har förmåga att lösa 
problem. B-körkort och viss datorvana är ett krav för tjänsten.

För information och ansökan vänligen kontakta;
Mattias Hoflin på 070-7302621 eller bruksvallarnasvvs@gmail.com
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Komimilla är förstahandsvalet när det gäller samarbetspartners inom bygg- och 
entreprenadbranschen i Härjedalen. Totalentreprenaden ger dig en unik trygghet och  bekvämlighet under 

hela byggprocessen. Vår målsättning är att arbeta så nära våra beställare som möjligt,  
leverera kvalitet och ha de nöjdaste kunderna.

0684-214 00  |  KOMIMILLA.SE  |  INFO@KOMIMILLA.SE

DIN KOMPLETTA PARTNER INOM 
BYGG- & ENTREPRENAD

ETT STOPP PÅ VÄGEN!
Mellan Bollnäs & Söderhamn i Växbo ligger vårt linneväveri & 

fabriksbutik. Här kan du fynda massor med 1:a & 2:a sortering.
Passa på att stanna till hos oss på väg till eller från fjällvärlden. 

0278 666 200 www.vaxbolin.se

063 - 51 09 09
info@stormheli.se

VI FLYGER I FUNÄSDALSFJÄLLEN
ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR

UNDER SOMMARMÅNADERNA.

INFORMATION PÅ
WWW.STORMHELIWORKS.SE
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Välkommen till oss på 

XL-BYGG FRESKS
Vi hjälper dig med allt inom bygg, färg och interiör  
- en riktig bygghandel helt enkelt!

Rörosvägen 80  •  0684-66 87 80  •  mån-fre 6.45-17, lör 9-13  •  fresks.se

VETT & ETIKETT PÅ VÅRA LEDER
Funäsfjällens skoterleder är en viktig del i ett 
balanserat användande av fjällvärlden. Ledsys-
temet är planerat och lagt så att störningarna för 
flora och fauna, rennäring och andra gäster i om-
rådet ska vara så liten som möjligt. Områden med 
känslig natur och djurliv är fredade. Stora buller-
fria områden är skapade. All skoteråkning vid 
sidan av ledsystemet är förbjuden. Ledsystemet 
finns bland annat tack vare välvilliga markägare 
som upplåter sin mark för skoteråkning så länge 
det fungerar.

LEDKORT
Ledkort är obligatoriskt för alla som använder leder-
na. Ledkort kan köpas på serviceställen i Funäsfjäl-
len, Storsjö-Ljungdalen samt på funasfjallen.se/sko-
ter. Nu finns också en app där du kan köpa ledkort 
elektroniskt. Appen är gratis att ladda ner och heter 
track4outdoors.

OLOVLIG KÖRNING
ALL KÖRNING UTANFÖR LED ÄR FÖRBJUDEN. 
Du som har körkort B utfärdat före år 2000 får köra 
skoter på detta, annars krävs förarbevisutbildning. 
Friåkning är endast tillåten i avsedda områden. 
Slutburkar och andra tillbehör som orsakar hög 
ljudvolym är inte tillåtna. Skotern ska vara regist-
rerad och försäkrad.

HASTIGHETER
Följ hastighetsbegränsningarna. Nedsatt hastighet 
beror ofta på bebyggelse, korsande vägar och skid-
spår. Tänk också på att älg och ren samt annat vilt 
kan uppehålla sig på lederna. Även terrängförhållan-
den och vädret påverkar hastigheten.

NYPREPARERADE SPÅR
Skoterlederna prepareras på kvällar och nätter. 
Låt därför lederna vara okörda till morgonen där-
på för att öka hållbarheten och komforten.

FÖR DIN EGEN SÄKERHET
Ta med dig bogserlina, variatorrem, tändstickor, 
spade, verktyg och vindsäck. Ta med telefon som är 
laddad, men lita inte på att den fungerar överallt. Kör 
nykter. Samma promillegräns som för bil gäller även 
för snöskoter. Kör på höger sida, tänk på att du kan få 
plötsliga möten i dold terräng. Åk aldrig ensam. Tala 
om vart du ska åka. Använd godkänd hjälm.

DU VET
VÄL ATT...
VI HAR TAGIT FRAM 

NÅGRA AV VÅRA BÄSTA 

SKOTERTURER SOM 

SKOTERPÄRLOR. 

www.funasfjallen.se/

skoter
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MODE- & INREDNINGSBUTIK
Rörosvägen · Funäsdalen · 0684 - 216 16 · hill-side.se 

kyrkan i funäsfjällen
Välkommen till gudstjänster och övriga aktiviteter, som ni 
kan läsa om i Fjällnytt. Präst och diakon står gärna till tjänst 
med enskilda samtal.

Präst tel 010-470 01 31
 mobil 072-595 50 31

Diakon tel 010-470 01 33
 mobil 072-595 50 33

Besöksadress: Rörosvägen 26, Funäsdalen  
Öppet månd, onsd, torsd 9.00-13.00

www.svenskakyrkan.se/harjedalen

VI MÖBLERAR HÄRJEDALEN!
Vi är Härjedalens största möbel- och inredningsbutik

belägen i Hede. Med lång erfarenhet av att skräddarsy del 
och-helhetslösningar hjälper vi dig från idé till verklighet. 

Särvsjövägen 1, Hede • Tel 0684-103 75 • info@mobelmastarnaharjedalen.se • Öppet mån-fre 10-17, lör 10-14
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Lev din dröm – jobba i fjällen

Vi behöver vårdbiträden och undersköterskor året runt i Härjedalen. Här 
lever du mitt i fjällvärlden och den vackra naturen med fiske och skidåkning 
runt knuten. 

Kontakta områdeschef för att få veta mer. 
Eva-Lotta Lundin 070-361 86 34

herjedalen.se

SPA-AVDELNINGEN 
Öppen för alla, varje dag fr. 15.00 

vid dåligt väder fr. kl. 12.00
vuxna 180 kr., barn upp till 12 år. 90 kr.

Restaurang öppen 
dagligen från kl. 18 
Pub med trubadur varje fredag
Nattklubb med DJ varje lördag

Eriksgårdens Fjällhotell och Eriks Kök & Bar  | +46(0)684-210 06 
Vintergatan 3 | 840 95 Funäsdalen | info@eriksgarden.se | www.eriksgarden.se



36 DIN GUIDE TILL FUNÄSFJÄLLEN

0270 - 42 84 94  •  070 - 246 68 22
www.energibrunnar.se

Vi borrar bergvärme & vattenbrunnar
samt utför kompletta vattensystem

Borra för vatten!

PUMPINSTALLATIONER • VATTENRENING • KOSTNADSRÅDGIVNING

CERTIFIERADE BRUNNSBORRARE

Härjeåns Nät AB säkerställer 27 000 elkunders 
behov av kraft, ljus och värme. Man har byggt upp 
fibernätet i Härjedalen och har sedan starten anslu-

tit 5 000 kunder. Härjeåns Nät äger och förvaltar 
600 mil elnät och 80 mil fibernät.

Om Härjeåns Nät

Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp 
med tvistlösning, finner du på www.harjeans.se

Ett modernt kommunikationsnät ökar förutsättning-
arna att bo och verka i fjällvärlden, oavsett om du 
ägnar dig åt studier, distansarbete eller nöjen. Fung-
erande tjänster inom e-hälsa och trygghetslarm inom 
äldrevården är ofta livsviktiga, speciellt på lands-
bygden.

Härjeåns Nät har byggt upp fibernätet i Härjedalen 
och har sedan starten anslutit 5 000 kunder. Under 
2019 planeras för minst 500 nyanslutningar. 

– Härjeåns fibernät ger våra kunder tillgång till ett 
snabbt och säkert bredband och tjänster för internet, 
telefoni och TV säger Mikael Råstedt, nätmarknadschef 
hos Härjeåns Nät AB.

Härjeåns Fibernät är ett öppet fibernät med ett brett 
utbud av tjänsteleverantörer att välja mellan. På 
zmarket.se kan du se vilka tjänster som går att beställa 
när anslutningen är klar.

Är du intresserad av att ansluta din fastighet till 
Härjeåns fibernät? 
En fiberanslutning är en investering för framtiden 
som gör fastigheten mer intressant  vid en framtida 
försäljning. På harjeans.se kan du läsa mer om hur 
en fiberanslutning går till och anmäla intresse för 
anslutning. 

Stadsnätet i fjällvärlden

SKIDSTADION
BRUKSVALLARNA

Välkommen in i vår 
mysiga och uppvärmda 

Fjällkåta!  
	 •	Våfflor	med	hemkokt	sylt	
	 •	Hembakade	Bullar	
	 •	lättare	luncher

Vi finns på 
Facbook

Hundar är 
välkomna

Nina
070-2353513

Här finns figuren Goknulen 
och nya boken 

”Goknulen och skidäventyret” 
Goknulen.se

Välkommen till  
Härjedalens gymnasium

 
Härjedalens gymnasium har nationellt godkända idrottsut-
bildningar i alpint, längd, skidskytte och andra högskole- och 
yrkesförberedande program. 

herjedalensgymnasium.se

ÖPPET DYNGET RUNT
Livsmedel • Biltvätt • Släpvagnsuthyrning

 

Circle K Sveg, Vallarvägen 10, 842 33 Sveg
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Åkeritjänster, transport och godsleveranser. 

0684 - 213 57
Nästa nummer  
ute vecka 20

* 4 - 6 ord. bäddar, 48 kvm

* Fri wifi & gemensam tvättstuga

* 50 m till barnspår, varierande 
Nordic Skispår 3 – 30 km sling-
or, elljusspår och fjälleder

* 6 km till Funäsdalsbergets alpina 
med nya FunäsGondolen

* Fyra liftsystem inom 22 km

* 900 m till restaurang
 www.gyllenebocken.se

Sörmov. 212, 840 96 Ljusnedal
Tel. 070-511 3600                                  
sormons.stugby@telia.com
www.sormonsstugby.z.se  

Välutrustade stugor - 
mitt i Nordic Ski-systemet
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Röstbergets Stugby     070-2383929
info@rostberget.se · www.rostberget.se  

Mysiga stugor med högt läge i Funäsdalen 
nära Funäsberget och Nordic Ski Center.

JOHAN VEDIN 063-133770

FLON VVS AB
Din VVS-firma i Härjedalen 

Jacob Videfell  |  070 - 7205052



Välkomna till Fjällnäs! 
En orörd vildmark precis utanför dörrtröskeln.

Fjällnäs Explore
Vi älskar fjället! Under vinter erbjuder vi olika guidade turer.

Följ med oss på topptur eller turskidåkning i orörd natur.

Mii Gullo Spa
Återfå kraften efter en dag på fjället. Dagspa inklusive lunch alternativt middag.

Restaurang
Vid vattenbrynet till sjön Malmagen serverar vi frukost, lunch och middag. 

Ute på tur? Stanna till på “Fjällnäs på Fjället” - Vår egna stuga med servering. 

Välkommen till vårt land, vårt fjäll och upplev hur dina sinnen 
öppnas upp i denna väldiga och orörda vildmark.

För mer information och bokning - kontakta oss på:
www.fjallnas.se - 0684-230 30 - stay@fjallnas.se

No 8 - Conde’ Nast Traveller - “Romantic getaways”


