Välkommen till

STF Fjällhornet Resort
Nära Helagsmassivet i Ljungdalsfjällen ligger STF Fjällhornet Resort.
Här finns en fantastisk orörd natur precis runt stugknuten – en idealisk utgångspunkt
för vandring på sommaren och för skidåkning på vintern. Utmärkt för fiske, bär- och
svampplockning.
Till STF Fjällhornet Resort åker man främst för att vandra eller åka skidor i
oexploaterad fjällnatur. Den mesta tiden spenderas ute i naturen, oavsett årstid. Bli
inte förvånad om du möter renar, fjällripor eller räv, här är gott om vilda djur och
fantastiska naturupplevelser.
Exempel på sommaraktiviteter
 Fjällvandring, vandringsled till bl.a. Helags fjällstation
 Paddla kanot
 Fiske och fågelskådning
 Bär- och svampplockning
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Exempel på vinteraktiviteter
 Skidåkning både på längden och utför
 Skoterutflykt till Helags
 Pimpelfiske
 Snöskovandring
Stuganläggningen ligger 7 km från Ljungdalen som är närmsta tätort. I Ljungdalen
finns badhus, livsmedelsbutik, restauranger och slalombacke.
Stugorna ligger 750 m.ö.h. vid Dunsjöfjällets fot. Alla stugor har välutrustat kök,
braskamin och TV. Inom området finns dessutom en storstuga med sällskapsrum och
kök, utmärkt för grupper som vill äta och laga mat tillsammans. Dessutom finns en
gemensam bastuanläggning med dam- och herrbastu samt duschar. Tre av stugorna
har egen dusch.
Läs mer om stugorna på nästa sida.

Stugorna
Stuga A: ca 41 kvm utan egen dusch. 2 sovrum (våningssängar) samt kombinerat
allrum/kök (4 bäddar samt 2 extra i bäddsoffa). Husdjur är tillåtna i en del av
stugorna (totalt finns 6 st).
Stuga B: ca 45 kvm med egen dusch, 2 sovrumr (våningssängar) samt kök och
allrum med 2 extrabäddar i bäddsoffa. Totalt 4-6 bäddar. Det finns 2 stugor av typ B
vilka är hopbyggda med en gemensam grovingång.
Stuga C: ca 70 kvm med egen dusch, tvättmaskin och torktumlare. 1 sovrum med 2
bäddar samt 3 sovrum med våningssängar, totalt 8 bäddar. Kombinerat kök/allrum.
Samtliga stugtyper har wc, tv, braskamin och mikrougn. Som gäst hos oss har du
även tillgång till:
Bastu- och duschstuga: I en separat byggnad finns duschar samt dam- och herrbastu som får användas fritt av STF Fjällhornet Resorts gäster.
Gemensam storstuga: en separat stuga med ett gemensamt kök med 2 spisar,
samt ett stort sällskapsrum där man kan äta tillsammans.
Prislista 2018/19
Öppet 16 dec 2018-6 jan 2019, 17 feb-22 apr 2019
20 % PostNord-rabatt är avdragen på nedanstående priser. Pris per stuga:

Period
Stugtyp

16 dec 2018-6 jan 2019

17 feb-14 apr 2019

14-22 apr 2019
Ej dygnspriser

Dygn

To-sö

Sö-to

Vecka

Dygn

To-sö

Sö-to

Vecka

To-sö

Sö-to

Vecka

A

570

1 625

2 050 2 990

695

1 980

2 500 3 650

2 350

2 970

4 330

B

670

1 910

2 410 3 510

815

2 320

2 935 4 280

2 735

3 455

5 040

C

865

2 465

3 115 4 540

1015

2 890

3 655 5 330

3 335

4 210

6 140
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För veckobokning gäller i regel bytesdag sö, kortvecka sö-to, långhelg to-sö.

Avbeställningsskydd med ”Öppet köp”: Du kan teckna ett frivilligt
avbeställningsskydd som kostar 275 kr. Det innebär att vid styrkt akut sjukdom el.
dyl. återbetalas hela avgiften. Du får dessutom ”öppet köp” fram till 30 dagar före
ankomstdagen, vilket innebär att du om du får ändrade planer kan du avboka din
vistelse utan kostnad, dock senast 30 dagar före avresan. Avgiften för
avbeställningsskyddet återbetalas dock aldrig. För mer information om
avbeställningsreglerna, kontakta Personalstiftelsen PostNord Plus.

Boka online på postnordplus.com eller ring på tel. 010-436 41 08.
Fjällhornet Resort – där vildmarken tar vid
Fjällhornet Resort
Box 87, 845 99 Ljungdalen

info@fjallhornet.se
facebook.com/fjallhornet

Tel. till stugvärden
070-668 32 82

