För dig som vill gå flera turer
rekommenderar vi boken
”Vandringsturer i norra dalarna”.
Den finns att köpa på Intersport
och i receptionen.
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Vandringsturer
& utflyktsmål

Nipfjället 4 km

Beräkna ca 2-2,5 tim lugnt tempo, inte kuperad. (Bilresa ca 20 min, 10 km från Idre
Fjäll). Vandringen startar vid Nipfjällets sommarparkering. Från parkeringen följer du
stigen rakt söder ut mot Städjan. Efter ca 2 km når du fram till lämningar från inlandsisen i form av stora stenhögar. Där är det lämpligt att ta sin matsäck och har ni
barn med gillar de garanterat att leka bland högarna. På tillbaka väg kan man välja att
gå rakt upp över fjällheden tillbaka mot parkeringen.

Trollvägen

Detta är ett av våra populäraste utflyktsmål som ni inte får missa. Ett av naturens
under som skapar livliga diskussioner i varje familj som provat att köra den.
Trollvägen är en bit av vägen på Nipfjället. Stanna bilen på angiven plats och läs hur
du går vidare. Detta fenomen som är en synvilla uppstår endast på ett fåtal platser i
världen. Intill Trollvägen står Nipgubben och håller ett vakande öga över alla besökare.

Lillnipen 1,5 km

Beräkna ca 1 tim vandring , en lätt kort topptur. Vandringen startar vid Nipfjällets
sommarparkering. (Bilresa ca 20 min, 10 km från Idre Fjäll).Från parkeringen följer
du stigen rakt norrut upp på Lillnipen. Det lutar på bra hela vägen så räkna med att få
upp värmen. Turen kan med fördel tas som en bra avslutning på dagen efter middag.
Trollvägen finner du vid Nipfjället. Stanna vid Trollvägenskylten och följ instruktionerna. Ett spännande fenom som inträffar på bara ett fåtal platser.

Städjan 6 km

Beräkna ca 4-5 tim toppbestigning i kuperad terräng. Vandringen startar vid Städjans parkering. (Bilresa ca 15 min, 8 km från Idre Fjäll). Från parkeringen väljer du
den kryssmarkerade leden mot toppen. Efter ca 800 m delar sig leden, vinterleden
är kryssmarkerad och går rakt upp sommarleden till höger. Man kan med fördel gå
vinterled upp och sen välja sommarleden ner igen från toppen.
Här börjar stigningen glöm inte bort att stanna upp ibland och vända er om för att
njuta av utsikten. När ni nått toppen på 1131 möh har ni milsvid utsikt i 360 grader.
Turen går även att gå till fots hela vägen från Idre Fjäll utgå från stadion och sen är
det skyltat därman tar av mot Gränjesåsvallen.

Burusjön

En 4 km lång fjällsjö belägen strax söder om Nipfjället. Här hittar du långgrunda
sandstränder och flera grillplatser. Båtar och kanoter finns att hyra och bokas genom
Mountain Sports där du även köper fiskekort.

Klingforsen/Sognstugpet

Följ vägen mot Foskros ca 1 mil. På vänster sida finns en trevlig rastplats med vackra
forsar. Härligt litet badställe varma dagar. Sognstupet hittar du om du kör ytterligare
ca 5 km mot Foskros. Dessa forsar, som på sina ställen gränsar till vattenfall, ligger
på höger sida om vägen.

Renbiten

Upplev den samiska kulturen på nära håll. Företaget Renbiten är ett litet samiskt
familjeföretag som ligger i det underbart vackra Grövelsjön. Renbiten kombinerar
renskötsel med egen förädling, butik & café samt samiska upplevelser. Restid ca. 45
min från Idre Fjäll (enkel resa).

Njupeskär 5 km

Gör ett besök vid Sveriges högsta vattenfall som omfattat totalt 125 meter, varav
93 meter i ett närmast lodrätt stup. Njupeskär och dess omgivning ingår i Fulufjällets nationalpark, 45 km från Idre Fjäll. Beräkna ca 2,5-3 tim i lugnt tempo, mycket
lättvandrat på grusade stigar och spångar. Vandringen startar vid parkering Njupeskärsentrén. (Bilresa ca 1 tim, 65 km från Idre Fjäll). Välmarkerad led som utgår
ifrån Fulufjällets naturrum, som har öppet dagligen. Längs vägen finns infotavlor och
rastplaster.

Lomkällans skogsmuseum

Här finns autentiska byggnader och inventarier som användes i skogsbruket i trakten.
Här berättas även historien om hur Mors lilla Olle kom till.

Grövelsjön

Nära gränsen mot Norge slutar vägen och vidderna tar vid. Härliga vandringsmöjligheter hittar du här. Kanske bestiga Dalarnas högsta fjäll - Storvätteshogna 1 204 möh
som är en del i Långfjällets naturreservat.

Valdalsbygget 4 km

Beräkna 3-3,5 tim promenad i lugnt tempo. Vandringen startar vid vägen som går från
Grövelsjön mot Norge. Strax innan gränsen finns en stor parkering på vänster sida.
(Bilresa ca 1 tim, 55 km från Idre Fjäll). Lättsam vandring i gammal fjällnära skog.
Fjällgården byggdes i mitten på 1800-talet och har använts både som året runt bostad och som fäbod. På gården finns raststuga med möjlighet att elda. Vill man ta en
extra sväng på tillbaka vägen rekommenderas en tur upp på Dyllen. Därifrån är det
milsvids utsikt in över både Norska och Svenska fjällen.

Silverfallet 6 km

Beräkna 4-5 tim promenad i lugnt tempo. Vandringen startar vid Sjöstugan i Grövelsjön. (Bilresa ca 1 tim, 55 km från Idre Fjäll). Kryssmarkerad led som tar dig upp på
fjället. Vandringen är måttligt kuperad. På vägen upp passerar man Olåns vindskydd
där finns möjlighet att elda. Därifrån följer man sen bäcken uppåt och når efter ca
1 km Silverfallet med en fallhöjd på ca 3 m. På väg tillbaka kan man välja att gå rakt
upp emot norska gränsen och sen därifrån en led som tar oss tillbaka till parkeringen
över kalfjället, den leden är bitvis spångad över myrarna.

Lilla Fjätfallet

Lilla Fjätfallet (kallas också Övre Fjätfallet) är ett vackert vattenfall nära skidanläggningen Fjätervålen. Här finns rastplats och fina picknickmöjligheter invid vattenfallet.
Kör genom Gränjesåsvallen mot Fjätervålen RV 311. Efter ca 9,4 km, tag av till höger
vid skylt mot Fjätfallet.

