PROGRAM: VANDRING RUNT ÅRESKUTAN
5 frukostar, 4 luncher och 5 middagar inkluderad

Dag 1

Rundvandring i Åre
Middag
Individuell ankomst till Åre och samling på Hotell Fjällgården. Vår guide är på plats hela
dagen så kommer ni tidigt bjuder vi på en rundvandring i Åre och på berget upp mot
hotellet. Gemensam välkomstmiddag när alla är på plats.

Dag 2

Vandring till Buustamons fjällgård
Frukost, lunch, middag
Efter frukost går vi längs Solstigen som leder upp mot Totthummeln. Det är vacker vandring
i skog längs en populär led tills vi kommer fram till vindskyddet i Sadeln. Härifrån är det en
kort avstickare till toppen på Totthummeln där vi belönas med vidunderlig utsikt över
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Åredalen. Stigen går tillbaka ner runt berget genom frodig skog och passerar på vägen
utsiktsplatsen Nalleklippan.
När vi kommer tillbaka till Fjällgården äter vi lunch. Vandringen fortsätter uppåt mot
Mörvikshummeln och upp på kalfjället med utsikt över Åresjön. Vi lämnar Åre bakom oss
innan vi viker ner till en av fjällens pärlor, Buustamons fjällgård. Här avnjuter vi en after walk
och badar i vedeldad badtunna eller värmer oss i bastun innan middagen serveras.

Dag 3

Vandring till Huså
Frukost, lunch, middag
Vi börjar vandringen i Ullådalens fjällbjörkskog och går i lagom takt upp på kalfjället. Till
höger har vi Åreskutan där vi skymtar skidsystemet och toppen. På andra sidan ser vi
Mullfjället som till skillnad från fjället vi går på är ungefär 2000 miljoner år gammalt. Vi
vandrar längs Åreskutan över myrar och längs fjällbäckar och stannar och äter vår medhavda
lunch på en fin plats längs leden. Framåt har vi utsikt mot Skäckerfjällen och när vi rundar
fjället kommer vi till Bjelkes gruvor. Där bröts det kopparmalm på 1700- och 1800-talen. De
sista kilometrarna av vandringen går ner i skogen till Huså by där vi blir upphämtade och
körda tillbaka till Åre och Fjällgården. Där väntar ännu en god middag med det eviga
nordiska sommarljuset och utsikt.

Dag 4

Vandring runt Åreskutan
Frukost, lunch, middag
Idag fullföljer vi varvet runt Åreskutan. Vi blir skjutsade tillbaka till Huså och vandrar åter till
Bjelkes gruvor. Därifrån fortsätter leden längs med Åreskutan. Vi går precis ovanför
fjällbjörkskogen på gröna fjällhedar. Under vandringen passerar vi många fina och populära
områden för offpiståkning på vintern. Nedanför oss ligger Fröå gruva som är ett fint
utflyktsområde med restaurang och aktivt fjällbete. Efter en härlig dagsvandring transkar vi
hela vägen fram till hotellet. Kanske passar det bra att avsluta dagen med ett varmt
utomhusbad som uppladdning inför den kommande toppturen.

Dag 5

Topptur Åreskutan
Frukost, lunch, middag
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En vandring runt Åreskutan kröns på bästa sätt genom att gå upp till toppen på 1420 meter
över havet. Denna dag är mer utmanande men vi belönas med fantastisk utsikt över
Jämtlandsfjällen. Dagen avrundas med en lyxig avskedsmiddag i Åre by.

Dag 6

Farväl till vandringsresan i Åre
Frukost
Efter frukost tar vi farväl till varandra och till Åre med dess smultronställen.
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