
 

 

 

 

Bussresa till Fulufjällets Nationalpark 26-28 augusti 
 Friluf t sf rämjandet , Nat urskyddsföreningen, Svenska Turist föreningen och St udief rämjandet  

anordnar en bussresa t ill Fuluf jället s nat ionalpark som ligger i 

Särnaf jällen/ Dalarna  

 

Vi hoppas at t  resan blir en vist else med minnesvärda 

upplevelser och avkoppling - det  f inns något  för alla runt  

Fuluf jället . Guidade programpunkt er kommer at t  genomföras.  

 

Gruppen kommer at t  samlas före resan för det aljut formning 

och genomgång av programmet . Boendet  är valbart , 

ant ingen i eget  t ält  eller på STF vandrarhem i Fuluf jällsbyn. 

 

Fuluf jället  - Sveriges sydligast e Fjällnat ionalpark  

Kalf jällsplat ån erbjuder t illfällen at t  st udera fåglar och de 

t jocka mat t orna av renlav beror på at t  det t a är Sveriges 

enda f jäll som saknar renbet e. Här f inns Sveriges högst a vat t enfall. Urskogen ut med 

sydslut t ningarna är st orslagen. Här rinner också Göljån ner där vi kan se spåren ef t er den 

hist oriska skyfallskat ast rofen för bara 10 år sedan.  

 

Kost nad: 500 kr för medlemmar i ovan nämnda föreningar, övriga 800 kr.  

 

I priset  ingår bussresa t ill och f rån Falun samt  olika ut f lykt er/ guidade t urer (halva priset  för 

barn upp t ill 18 år) . 

 

Boendet  på vandrarhem i f lerbäddsrum kost ar ca 400 kr. Möjlighet  f inns at t  köpa f r ukost  och 

f rukost korg. I övrigt  gäller självhushåll.  

 

Anmälan sker via St udief rämjandet s hemsida: www.st udief ramjandet .se/ dalarna, alt ernat ivt  

falun@st udief ramjandet .se eller ring 023 – 777 630.  

 

OBS! Begränsat  ant al plat ser, först  t ill kvarn…  

Sist a dag för anmälan är t orsdag den 30 juni.  
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