Spårinformation

Samtliga spår startar från höger sida körriktning.
För lägesrapport om spåren kontakta högfjällshotellet
på tel: +46 (0) 647 - 701 70.

Åhlensstugan

2,5 km

Skurdalsporten

Mycket lätt spår med öppen terräng,
perfekt för nybörjaren eller som uppvärmning.

12,5 km

4,5 km elljusspår
Lätt spår med mindre terräng.
Belysning på till kl.22.00

6 km

Norgeleden som tar dig till Teveltunet, Norge.
Kuperad led med många utförsbackar.

7 km

Kuperat spår med blandad terräng.
Delvis belyst, övergår till 10 km spåret.

Skoterled

10 km

Norgeleden

10 km

Kuperat spår med mycket branta backar
Delvis belyst.

Raststuga

12,5 km

Mycket kuperat spår med branta backar ute
på kalfjäll, fantastiska vyer!

Vindskydd

Markerad led

Vindskydd med grillplats.

Lift
7 km

Raststuga

Enklare raststuga mitt på fjället med braskamin.
Här finns sittplatser för ca 12 personer.

Vindskydd

Vinterled

Markerad vinterled mot Skurdalsporten &
Åhlensstugan. Perfekt för dig med hund eller som
vill ta en längre tur.

2,5 km

Skoterled

Skoterled som korsar längdspåren och fortsätter
ut på kalfjället.

Spårcentral

Parkeringsplats

Gratis parkering för samtliga besökare.
Parkera vid Högfjällshotellet eller mittemot
brandstationen.
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BIO & BURGARE

Ta´t lugnt och njut av en god
middag under tiden du kollar på
film! Nästan som hemma fast så
mycket bättre...
Bokning: 0046 647 - 701 70

BASTU & BAD

Trött i benen? Koppla av efter
dagens aktiviteter i ett varmt bad
eller i bastun. Hos oss kan hela
familjen bada till förmånliga
priser!

NY!

SPORTBUTIK I
HOTELLOBBYN

Nytt för i år! Besök vår sportbutik
i lobbyn med allt du behöver för en
lyckad dag på fjället.

Välkommen in på en god fika &
varm dryck efter skidturen!

Om ridning, löpare och kopplad hund

Skidspår är enbart för skidåkare, man får inte rida i motionseller skidspår. Man får inte springa eller gå i skidspår.
Hundar hålls kopplade i HELA Storlien, föroreningar efter
hundar ska plockas upp!

