
Vi på Fjällbäcken lodge erbjuder grupper från 5-25 personer, en 
egen unik anläggning. På 800 meter över havet med anor från 
1800-talet ovan Bruks vallarna hittar ni denna pärla.
Vintertid finns ingen plogad väg upp till anläggningen, ni är mitt 
i Sveriges snösäkraste område.
Vi ger våra gäster den bästa maten, upplevelsen och atmosfären. 
Det är inte våra ord, det är våra gästers! Våra gäster är oftast 
bortskämda med det bästa av det bästa när de är ute på konfe-
rens och incentive. Ändå säger de att vi gett dem den bästa upple-
velsen någonsin….

På Fjällbäcken tar vi endast emot ett sällskap åt gången. När ni 
gästar oss har ni hela anläggningen för er själva. Lodgen har  
8 sovrum och ni väljer själva mellan enkelrum och 4-bäddsrum. Matsalen med en 
av områdets vackraste utsikt serverar lokal mat, oftast i form av fisk vi själva eller 
grannen fångat, bär och svamp som vi plockat eller korna som betat vid fjällets fot. 
Det finns två utomhus jaccusis, där man med lätthet mjukar upp kroppen efter en dag 

på fjället och med lätthet får igång samtalet.
Stilen är genuin och lite gammeldags med timmer från 1800-talet. 
Till ert förfogande får ni egen kock, servis och guide. 

Aktivitetsutbudet är stort och varierat. Men värda att nämnas 
finns lugna aktiviteter som turåkning, vandring, fiske och kanot-
safari. Vill man ha lite mer action kan vi erbjuda spännande 
samarbetsbanor, glaciärturer, toppbestigningar, skoter safari och 
längdskidskola. Vill man puscha gruppen lite extra, UTAN att det 
blir för svårt eller farligt kan vi erbjuda isklättring, bivackturer 
och exempelvis forspaddling. Ni väljer.  
Se än mer aktivitetsförslag på www.strapatser.se

Att bo på Fjällbäcken lodge  
är enligt våra gäster: 
•	 Som att komma hem till någon.

•	 Bästa maten jag nånsin ätit!

•	 Topp 3 i mitt liv!

•	 Vilken atmosfär! (kan bero på fiske-
historierna och eller den där magiska 
dagen med den superlätta snön)

•	 Vi har varit i stort sett överallt på 
denna planet, det här tog alla priser.

Hjärtligt välkommen till en vistelse 
ni sent kommer att glömma.

Jon och Mia med familj

Telefon: 0684-203 21  •  www.fjallbacken.se


