SÄLEN – VANDRA MED HUND
Datum och tider
Vandringsweekend 6 – 9 JUNI 2019.
Dag 1 med välkomstmiddag 18.30 Avslutning: Dag 4 efter frukost
Under dag 2 och 3 vandrar vi ca 10-16 km per dag i lugn tempo. Då vi bor på Sälens
Vandrarhem kan du själv välja om du vill ha en vilodag för egna strövtåg eller njuta av lugnet
på vandrarhemmet.

Vad ingår Logi: 3 nätter, eget privatrum.
Måltider: Helpension från kvällsmat ankomstdagen till frukost avresedagen
Turer: 2 guidade dagsturer med guide

Deltagarantal min/max: 5/20 personer
Har inte minimiantal uppnåtts senast 14 dagar innan arrangemangets start kan arrangemanget
komma att ställas in.
Minimiålder: 10 år i målsmans sällskap

Boende
STF Sälens Vandrarhem i 2 bädds standard, familjerum eller ekonomirum. Du bokar enkelt
boendet som passar dig bäst på vår hemsida; där finns alla våra lediga rumstyper och vad de
innebär! Är du osäker på vad som passar bäst är du välkommen att kontakta vår
bokningsavdelning så hjälper de dig vidare!

Måltider
All mat ingår i arrangemangets pris, från middag ankomstdagen till frukost på avresedagen.
Dem med special mat önskamål som gluten, laktos måste föranmäla detta.
Frukost buffe serveras alla morgonon mellan 07:30 och 08:30.
Lunch o fika är en självplock från frukost bordet. Plus en drika och kex.
En lätt grillning på vandringsväg i gappahuk.
Kvällsmat på vandrarhemmet, Husmanskost.
Vi ha ingen serveringstillstånd, men du är välkommen att ha egen drika med.
Ingen hundmat ingår, tar med egen mat, matskål, drickskål, liggfilt osv

Resa
Resan hit är allra enklast med egen bil, alternativ buss till Sälen, där vi kan hämta upp och
lämna för en mindre kostnad.

Utrustning
Det är viktigt med bra och bekväm utrustning! Tänk speciellt på att ha en bekväm
dagsryggsäck och helst ett par väl ingångna vandringskängor.
Klädseln bör vara varm, rymlig och vindtät! Det är bättre att klä sig i flera tunna lager än i ett
tjockt. På detta sätt blir det lättare att justera klädseln när du blir för varm. Vid rasterna bör ett
förstärkningsplagg tas på vid kallt väder, exempelvis en varm tröja eller en dunjacka.
GLÖM INTE att även hunden skall har lite grejor, vatten, vattenskål lite mat.

Program
Dag 1 - Ankomst från 16:00 Kvällsmat serveras 18.30 gemensam middag. 20.00 - 21.00
Välkomstmöte.Tillsammans går vi igenom kommande dagars vandringar & du har chans att
ställa alla frågor du vill till guiden.
Dag 2 och 3 Efter frukost tar vi oss ut på dagenstur vandring. Samling klockan 9.00 för
dagstur Vi kör ut med Hike and Drive formulären med ca 5-6 timmars vandring inklusive raster
för lunch, fika mm. Väder och vind avgör vilka turer som blir aktuella.
Se seperat blad för rut information.
Dag 4 - Hemresa Frukost/utcheckning sedan kanske vandring på egen hand
Skulle det kännas under vandringen att det är för långt att går tillbaka finns det möjligheter till
upphämtning på flera platser längst våra vandringleder.

Mer information
Vi vill passa på att informera om vår hemsida som du hittar på
www.salensvandrarhem.se Här kan du bland annat hitta bilder, filmer, information om
anläggningen och om detta arrangemang.
Med detta önskas du hjärtligt välkommen till STF Vandrarhem Sälen!
Telefon: 0280 82040
E-post: info@salensvandrarhem.se

Guide
Ulrika Öhman
www.hundaktivitet.se
Tfn: 0703 88 99 37

