EFS
fjällgård
i Klippen

INFORMATION
PRISUPPGIFTER & BOKNING

www.efsvasterbotten.se/efs/klippen
e-post: klippen@efsvasterbotten.se
tel: EFS Västerbotten 090 12 58 10
HEMAVAN/TÄRNABYS TURISTBYRÅ

Västra Strandg.1, 920 64 Tärnaby
www.hemavantarnaby.se
e-post: info@hemavantarnaby.se
HEMAVAN/TÄRNABY ALPINT

www.hemavan.nu
AFFÄR

ICA Fjällboden Hemavan
tel: 0954-300 03

BUSS

Hållplats vid ICA Fjällboden
Länstrafiken i Västerbotten
tel: 0771-100 110
SIMHALL

Hemavans Fjällcenter
tel: 0954-300 02
KYRKA

Hemavankyrkan
tel: 0954-100 01

Avstånd Klippen-Hemavan 		 7 km
Avstånd Klippen-Tärnaby 		 27 km

FJÄLLGÅRDEN

Fjällgården består av Storstugan, Logen och två nybyggda tvillinghus.
•
•
•

Storstugan har 36 bäddplatser, kök, matsal och en öppen spis.
I källarplanet finns samlingsrum/gillestuga med öppen spis, duschrum,
toaletter och torkrum för kläder och skor.
Utsikten och Insikten, de två nya husen, har vardera 2 st dubbelrum och 2
st fyrbäddsrum, wc och dusch i varje rum. Där finns också större allrum med
fullt utrustat kök och gemensamt torkrum för kläder och skor.
Logen är en stor rundloge med gott om svängrum för lek och
sportaktiviteter. Man kan även ha samlingar här.
Logiplan för gården finns här: www.efsvasterbotten.se/efs/klippen
Alla är välkomna att hyra fjällgården,
såväl privatpersoner som grupper & föreningar!

KLIPPENKAMRATERNA
EFS Fjällgård ägs av EFS Västerbotten och drivs ideellt av intresseföreningen
Klippenkamraterna.
Medlemsavgiften är 200 kr per person, och den är ett stöd för gården och ger
dig information om vad som är på gång. Avgiften betalas till EFS Västerbotten,
bankgiro 985-2377 eller Swish 123 52 02 452 märk inbetalningen med ditt namn
och Klippenkamraterna.
Välkommen som medlem!

ATT GÖRA I KLIPPEN

I den vackra naturen finns bär
I det storslagna fjällandskapet
och svamp och en fantastisk
kan du vandra rakt upp på
fjället. Gå en dagstur längs en av utsikt mot fjällmassorna.
de många lederna eller övernatta
ute på fjället.

Det är även nära till fina
fiskevatten, t.ex. Umeälven
och Märkesforsen, där det
finns öring och röding.

Här kan du åka skidor över
I Hemavan/Tärnaby finns
Efter en dag på fjället är
vidderna, äta matsäck i någon av utförs-åkning för alla smaker:
det skönt att koppla av
fjällstugorna. Skoterleder finns
piståkning, offpist och heliski. tillsammans och äta en god
alldeles utanför gården.
måltid i matsalen.
Fotografierna i foldern är tagna av elever från Bibelfjäll, samt av Sofia Svensson och EFS Västerbotten

