Serviceutbud
Turistinformation i Grövelsjöfjällen: Besök gärna vår hemsida
www.grovelsjon.com för tips på boende, turer, aktuella aktiviteter m m.
Välkommen att hämta broschyrer, köpa kartor, fiskekort, få allmän turistinformation och hjälp på våra
6 serviceplatser, markerade med ”S”. VARMT VÄLKOMNA! / Grövelsjöfjällen Turistförening

Lövåsgårdens fjällhotell (S),

Fjällbua (S), livsmedelsbutik,

Sjöstugan, Grövelsjön

Lövåsen
0253-290 29
Fika, middag & pub alla dagar.
Hotell, lgh, restaurang, pub, kafé,
kiosk, relax med bastu &
badtunna. Försäljning och
uthyrning av flugfiske- och
friluftsutrustning.
Fisketursguidning.

Storsätern.
0253-230 10
Livsmedelsbutik & sportshop med
kläder, skor och produkter för
fjällsport och friluftsliv.
Apoteksombud och
Systembolagsombud.

0253-230 45
Uthyrning av stugor och rum.
Husvagnsplatser, kiosk med
försäljning av souvenirer och
fiskekort. Öppet året runt.

STF Fjällstation Grövelsjön (S)

Storsätern
0253-231 50
Hotell med restaurang och bar.
dagservering kl 12-16
relaxavdelning med bastu och
badtunna.
Pianobar (musikunderhållning
vissa kvällar).

0253-59 68 80
Rum och stugor, med- och utan
självhushåll . KRAV-märkt restaurang,
kafé och SPA. Butik med livsmedel,
souvenirer, kläder, sportprodukter
och fjällutrustning. Reception/butik
kl 8.30-20.30 under säsong.
Uthyrning av vandringsutrustning
som ryggsäckar, liggunderlag, tält,
regnkläder, stövlar m m.

0253-291 29
Stugförmedling året runt. Stugor
med upp till 12 bäddar i Lövåsen,
Björnliden, Sågbäcken.

Småbruket Västerbäcken

Valdalsbygget, Fäboddrift

0253-233 00
Uthyrning av stugor, öppet året
runt.

Renbiten, (S) Storsätern

Grövelfjäll

070-6000 463
Fäboddrift med servering av
hemgjord långfil, kanelbullar m m.
Öppet under sommaren.

Britts Konsthantverk ,
Björnliden
0253-290 17
Akvarellmålningar och
silversmycken. Ring för
information.

Grövelsjön Booking, Lövåsen.

Storsätra Fjällhotell (S),

0253-233 30
0253-230 00
Samiska upplevelser & produkter.
Alpin skidanläggning med
Gårdsbutik med försäljning av bl a
uthyrning av lägenheter, tält- och
renkött, vildfångad fjällfisk, samisk
husvagnsplatser. Restaurang och
slöjd, presenter. Arrangerar
servicebutik.
upplevelser. Bildvisning om renen,
Grövelsjögården (S)
samisk kultur i området.
0253-231 00
Öppet dagligen under säsong.
Uthyrning av både rum och stugor
i olika storlekar med självhushåll.
Minilivs i receptionen.

Valdalen Gård, Norge
+47- 6245 9547
Stugor, pensionat och textilhantverk
(quilt)

Femund Fjellstue, Elgå-Norge
+47-6245 9541
Boende och restaurang med vilt som
specialitet. Lunch och middag
förbokas.

Bryggeloftet, Elgå-Norge
+47-6245 9543
Hotell & Restaurang Kaffe, våffel- &
matservering. Endast förbokning.

