
Norra 
Sveriges 
magi 

Västerbotten är en exotisk del av norra Sverige för en 

semestervistelse. Under denna sjudagarsresa kommer du 

att fascineras av den magiska svenska vildmarken. Du 

kommer att möta spektakulära landskap – vilda, orörda 

älvar, sjöar och fjäll  - och få möjlighet att komma nära 

Sveriges ikoniska älg - skogens konung.

10.500Sek
per person

Wallhalla 
Vännfors 104, 91192 Vännäs

Phone: +46 (0)935-40112
Mobile: +46 (0)70-6629075

E-mail: info@wallhalla.se
Website: http://www.wallhalla.se

– från kust till fjäll, sex nätter

Trollklinten 
Storbäck 73, 91799 Dorotea
Mobile: +46(0)70-2320006
Mobile: +46 (0)70-3100499
E-mail: utsikten@trollklinten.se
Website: http://www.trollklinten.se

Boka innan 15 maj och 
du får 10% rabatt.

Söker du en annorlunda 
semesterupplevelse nära Naturen? 
Då har vi den perfekta resan för dig!
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Ni är våra exklusiva gäster för dessa dagar och vi skräddarsyr 
programmet för Dig och Din grupp om fyra till fem personer (t ex 
två par eller en familj) och anpassar det till Era önskemål med 
hänsyn till väderförhållandena. Paketet är ”All inclusive” om inget 
annat anges. 

WALLHALLA (www.wallhalla.se) ligger i den lilla byn Vännfors 350 km söder om 
polcirkeln. Vännfors ligger vid en av Sveriges sista oreglerade älvar, Vindelälven. Här 
3,5 mil från Umeå, kommer du att bo de tre första nätterna.

TROLLKLINTEN (www.trollklinten.se), i Storbäck, cirka 250 km nordväst om Vännfors, 
blir din destination på fjärde dagen. Med Din (hyrbil) kör Du nordväst längs 
”Konstvägen Sju Älvar" mot fjällen. Här kommer du att uppleva lugnet i det norrländska 
landskapet med berg och många sjöar. 

Välkommen
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Wallhalla har tre nyinredda sovrum med högt i tak och traditionell svensk inredning. 

Sängarna är bekväma och badrummet är modernt. På Wallhalla städar vi utan 

kemikalier eftersom vi bryr oss om miljön. Du kan koppla av i det stora vardagsrummet 

(med Internet och TV om du föredrar) eller bara slappna av och njuta av utsikten över 

landskapet. Vi serverar frukost i vårt gammaldags inredda kök eller i trädgården när 

vädret så tillåter. Här bjuds ni bl.a på hembakat bröd samt bär och grönsaker från den 

egna trädgården.

Middagen kommer alltid att innehålla lokala produkter och serveras antingen i 

trädgården eller inomhus. Efter middagen kan Ni ta en promenad runt byn Vännfors 

innan en god natts sömn i ett av de tre sovrummen som fått sina namn efter tidigare 

generationer av starka kvinnor i Ing-Maries familj.

Wallhalla

Om du anländer till Umeå 
med flyg möts Du på 
flygplatsen av dina värdar, 
Ing-Marie och Stig, som 
hjälper dig att få din hyrbil. 
Till Wallhalla från flygplatsen 
tar det cirka 40 minuter. Efter 
incheckning kommer Ing-
Marie och Stig att servera en 
välkomstdrink och Du får 
bekanta Dig med Wallhallas 
historia.



Utsikten ligger omgiven av fjäll vid sjön Arksjön och har två nyrenoverade sovrum, ett 

badrum och ett kombinerat kök/vardagsrum. Precis som på Wallhalla städar vi utan 

kemikalier eftersom vi bryr oss om miljön. Frukost serveras på verandan med 

hembakat bröd samt bär och marmelader från vår trädgård och närliggande skogar. 

Middagen serveras på verandan med närodlade lokala produkter. Efter middagen 

informerar Kajsa och Janne dig om de aktiviteter som planerats för de kommande 

dagarna. 

Trollklinten

Efter att ha kört längs 
Konstvägen Sju Älvar 
anländer du till den lilla 
byn Storbäck vid fjällen i 
sydvästra Lappland. Här 
möts Du av Dina värdar för 
nästa del av resan, Kajsa 
och Jan-Erik, och Du 
kommer att bo tre nätter 
på Utsikten.



Aktiviteter

Cykeltur längs Vindelälven

Gör en cykeltur till “Glassbonden” som gör glass från gårdens egna 
kor eller besök Slöjdarnas Hus, där bygdens hantverkare ställer ut 
och säljer sina produkter. Här kan Du även fika med utsikt över 
älven. På hemväg kan Du besöka Leva Gård som också säljer egna 
produkter från gården.

Vandringsturer

Vandra längs älven där Du kan plocka bär eller svamp i vår vackra 
skog och ta ett dopp vid vår badplats eller boka en tid på vår 
tennisbana.

Relax med bastu och badtunna

Efter middagen i vår relax, kan Du njuta av en stunds bastu och 39 
graders värme i badtunnan utomhus medan midnattssolen ännu 
lyser.

Utflykt till Vindeln och en afton vid älven

Vi besöker Vindeln och Tavelsjö, vackert belägna vid Vindelälven 
respektive Tavelsjön, den senare med sitt eget sjöodjur. I Vindeln 
kan du fika på Café Kvarnen eller ha en picknick utomhus vid 
Renforsen. Besök konstgalleriet i den gamla kvarnen och 
Vindelälvens Naturcentrum för att lära dig om regionens flora och 
fauna.  Njut av lunch på Hotell Forsen, som specialiserat sig på mat 
baserat på lokala ingredienser.

Aktiviteterna som erbjuds i vårt program beskrivs närmre nedan.Wallhalla



Fortsätt sedan söderut mot Tavelsjö. På vägen kan Du besöka 
rökeriet i Vindeln och fika på Tavelsjö Värdshus, som tidigare var 
prästgård, vackert beläget vid sjön.

På eftermiddagen, tar ni en promenad längs älven och kan fiska i 
älven - antingen direkt från båt eller från stranden. Om du har tur 
kanske du kommer att se en bäver simma bredvid båten. Utflykten 
avslutas med grillmiddag på en av de små öarna längs Vindelälven. 

Guidad utflykt till Umeå med omgivningar

Umeå, länshuvudstad i Västerbotten har 121000 invånare och 
32000 universitetsstuderande. På utflykten till Umeå besöker vi 
Stornorrfors Kraftstation och "Laxhoppet", där hundratals lax och 
öring simmar uppför Vindelälven eller ner till havet. Du kommer 
också att besöka hällristningarna i Norrfors från 3000-2000 före 
Kristus. 

Njut av en picknick i Umedalens skulpturpark, följt av ett guidat 
besök i Stadskyrkan, det gamla fängelset, Bildmuséet, Umeå 
universitet, Gammlia och Västerbottens museum. Om du känner för 
lite motion kan du besöka badhuset "Navet". 

På vägen tillbaka till Vännfors passerar vi Baggböle Herrgård, 
Brännlands Soldattorp och dess Jättegryta. 

På väg till 

Trollklinten

På resan utmed Konstvägen Sju Älvar, från kust till fjäll, passerar Ni 
sju älvar och ni kan njuta av 13 konstverk. Den 350 km långa 
konstutställningen  är förmodligen den längsta permanenta i 
världen. 

Wallhalla

Trollklinten

km



Utflykt till Saxnäs och Samelägret i Fatmomakke

Idag reser vi med bil till Saxnäsfjällen. På vägen stannar vi till för en 
picknick vid det naturliga vattenfallet "Trappstegsforsen". Före 
Saxnäs kan du ta en kort promenad på Satsfjällens kuperade sida. I 
Saxnäs besöker vi Sameslöjd som säljer lokalt tillverkade hantverk. 
Lunch serveras på Hotell Saxnäsgården där du kan njuta av 
utsikten över Kultsjön. Efter lunchen besöker vi Muséet 
Ricklundsgården där målningar från bl.a samekonstnärer visas. 

På vägen tillbaka kör vi mot Marsfjällen för ett besök i Samelägret 
Fatmomakke. Från 1700 och fram till idag har det varit en viktig 
mötesplats för samerna. Du kommer att se de typiska kåtorna och 
kyrkan där samer gifter sig och träffas vid speciella tillfällen. Vi 
kommer också att njuta av en fika vid Kultsjön. 

Som avslutning på dagen äter vi middag på Idet Snowlodge i en 
stor kåta och passerar på hemväg Hotell Borgafjäll, byggt som en 
skidbacke och designat av den berömde arkitekten Ralph Erskine. 

Träff med Skogens Konung

På vägen till Trollklinten besöker vi Älgens Hus, Europas första 
älgfarm med tama älgar. Gården ligger i den minsta kommunen i 
Sverige, Bjurholm, ca 42 km från Vännfors. Efter en lunch med 
"älggryta" (alternativ finns) får du en unik möjlighet att komma nära 
och även vidröra en älg. Här finns också ett älgmuseum och till och 
med ett litet mejeri där den extremt ovanliga (och dyra) älgosten 
produceras. Glöm inte att ta ett par bananer med dig, eftersom 
älgar älskar bananer. 

Trollklinten

Lunch med fantastisk utsikt

På morgonen efter en kort resa med bil till motsatta sidan av 
Arksjön kommer vi att ta en promenad genom skogen, hemvist for 
björn, varg, lodjur och älg. Vi lagar lunch på en Murikka och äter 
med en magnifik utsikt över landskapet. Om det är en varm dag 
kanske du gillar att ta en dopp i sjön.



Baka osyrat tunnbröd och pizza i vedeldad ugn 

I Västerbotten bakar vi ett speciellt tunnbröd i en vedeldad ugn. 
Varje liten by har sin egen bagarstuga. I Trollklinten får du möjlighet 
att baka ditt eget bröd och äta det med smör, ost, skinka och 
hemlagad marmelad.  Efter en stunds vila avslutar vi dagen med 
pizza. Ni komponerar era egna pizzor som vi bakar i den vedeldade 
stenugnen. Ni äter den direkt från den heta ugnen och  kan njuta av 
måltiden medan solen fortfarande lyser i den korta lappländska 
natten.

Paketpris
10.500 SEK/person
Paketpris exkl ev flyg och hyrbil, SEK 10 500/person, är baserat på 4-5 deltagare. Barn 
under 12 år betalar halvt pris. I paketet ingår övernattning i dubbelrum 6 nätter, alla 
måltider, guidade turer och inträdesavgifter.

Boka före 15 Maj och få 10% rabatt!


