Sofiastugans Gruppresor, Idre Fjäll - Sommaren 2010
Här bor Ni perfekt med Era vänner i
gemensamt boende högst upp på Idre Fjäll med
milsvid utsikt från lägenheten och mängder av
fjällaktiviteter utanför dörren. Det finns både
mer och mindre krävande aktiviteter och det
finns något som passar alla, oavsett ålder.
I de fräscha och ombonade lägenheterna finns
fyra sovrum, stort allrum, bastu mm. Rå Er
själva men känn Er ändå varmt omhändertagna.
Utgå från boendepaketet och komplettera med
de måltider och aktiviteter som Ni önskar!
En mängd trevliga fjällaktiviteter
På Idre Fjäll erbjuds en mängd aktiviteter sommartid.
Promenader i fjällnaturen kan du starta direkt utanför dörren
och vill du ha mer fjällvandring är det bara ca tio minuter
med bil till fantastiska Nipfjället. Ni får uppleva dess orörda
natur redan under bilfärden och passerar även den magiska
Trollvägen där Ni får uppleva naturens under som endast
uppstår på ett fåtal platser i världen! Uppe på Nipfjället kan
Ni att inta en fikakorg samtidigt som ni njuter av utsikten
mot fjälltopparnas storslagenhet och vill ni kan Ni även göra
längre eller kortare vandringar i området.
På gångavstånd från Sofiastugan finns hela Idre Fjälls utbud
av aktiviteter; ridning på westernsadel i den underbara
fjällnaturen – det finns turer för både erfarna och mindre
erfarna, fisketurer med eller utan guide. Besök det mysiga
fäbodområdet med en levande fäbodmiljö med djur och
kaffe- och våffelservering. En dag i veckan är det fäboddag
då det bla bakas stomp och kärnas smör. Vissa dagar i
veckan går det att åka sexstolsliften upp till Idre Fjällets topp.
Gå eller åka liften tillbaka ned.
Exempel på andra aktiviteter som erbjuds på Idre Fjäll är;
MTB-cykling, inom- och utomhusbassäng, minigolf,
höghöjdsbana, sporthall med gym, massage, bowling och
klättervägg mm.

Är Ni större sällskap kan Ni ha två lägenheter bredvid varandra
med genomgångsdörr, totalt finns det tio lägenheter i
Sofiastugan. Är ni mindre sällskap så ordnar vi det också.
Välj självhushållning eller lägg till matarrangemang
Välj om ni vill ha självhushållning, Frukostpaket eller komplett
Måltidspaket enligt nedan.
En eller flera av måltiderna kan ni även äta på någon av de
trevliga restaurangerna på Idre Fjäll; t ex temabuffé eller dagens
middag i Värdshuset, Italiensk pizzabuffé på Dantes mm.
Frukostpaket
I Frukostspaketet så har vi sett till att allt Ni behöver för att laga
en rejäl frukost finns tillgängligt i lägenheten åt Er. Vi fyller på
frukostförrådet varje dag. I Frukostpaketet ingår även alla små
förbrukningsvaror som behövs under Er vistelse; toa- och
hushållspapper, diskmedel, tvål, kökshanddukar, ljus och
tändstickor mm.
Måltidspaket
Väljer Ni Måltidspaketet ingår förutom frukostarrangemanget
även två luncher och två middagar samt två fikakorgar.
Luncherna kan serveras i varierade miljöer; i lägenheten, i fäbod
eller som picknickkorg. Ena middagen är en trerätters
gourmetmiddag som serveras i Er lägenhet och den andra
middagen serveras i den mysiga fäboden på gångavstånd från
Sofiastugan.

På nära håll finns Idrefjällens populära golfbana som har
utsetts till Sveriges vackraste golfbana och Idrefjällens
golfklubb utsågs 2008 till årets golfklubb.
Möjlighet finns även till forsränning, bäversafari mm.
Boende med alla bekvämligheter
Ni bor i Sofiastugans exklusiva lägenheter högst upp på
Idre Fjäll med milsvid panoramautsikt och bilväg ända
fram till dörren. I varje lägenhet finns fyra sovrum och
tolv till sexton bäddar. Där finns alla bekvämligheter man
kan tänka sig; rymligt allrum med fullt utrustat kök
matplats och vardagsrumsdel, två duschrum, bastu,
tvättmaskin, rymligt förråd och bredband.
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Sofiastugans boendepaket inkluderar

•

•

Frukostpaketet inkluderar:

Boende i tre dygn i 12-bäddslägenhet i
mellanplan/souterräng eller 16-bäddslägenhet i
taklägenhet. Samtliga lägenheter har fyra sovrum.
Avresestädning

•
•

Allt Ni behöver för att tillaga en rejäl frukost i
lägenheten tre morgnar.
Förbrukningsvaror som toa- och hushållspapper,
maskindiskmedel, tvål, kökshanddukar, ljus o
tändstickor mm

Måltidspaketet inkluderar:
Pris per lägenhet i tre dygn inklusive avresestäd

•
•
•
•

(sek inkl moms)

Vecka
20-25
26-32
33-35 *)
36-37 *)

Mellanplan
3.340
4.330
2.820 - 4.190
2.580 - 3.780

Taklägenhet
4.350
5.520
3.760 - 5.340
3.490 - 4.870

Allt som ingår i Frukostpaketet enl ovan
Lunch två dagar
Fikakorg två dagar
Två middagar serverade i mysig fäbod och i
lägenhet

Pris per person Frukost- och Måltidspaket (sek inkl moms)

Fördelat per person blir ovanstående boendepris t ex 541 kr per
person om man är 8 personer i en lägenhet i mellanplan eller
souterräng under vecka 26-32.

Frukostpaketet: 350 kr
Måltidspaketet: 975 kr

*) Boendepriset är högre torsdag - söndag

Frukostpaketet förutsätter minst fyra personer och max 128
personer.
Måltidspaketet förutsätter minst åtta och max 80 personer.

Villkor boendepaketet
Tillkommer gör resa, sänglinne, handdukar, måltider och
aktiviteter. Lägenheten disponeras från kl 15.30 ankomstdagen till
kl 10.00 avresedagen.

Villkor Frukost- och Måltidspaketet

Tillval

•
•
•

Lägg till ytterligare dygn
Lägg till ytterligare måltider i Måltidspaketet
Lägg till vildmarksmiddag ute i det fria

Kontakt
Sofiastugan skräddarsyr Er gruppresa och kan därmed
anpassa den precis så som Ni önskar! Välkommen att
kontakta Sofia Hellström på sofia@sofiastugan.se eller
0733-24 20 95 för information, offert och bokning.
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