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- VANDRING I NATUR Sommer/vinter
Godt oppmerkede løyper
sommer som vinter merket
med ”T” (merke for Turisforeningen Norge).
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- VELKOMMEN TIL NORGE-

1

Femund Fjellstue
Femundsveien 3645, N-2446 ELGÅ, NORWAY

Her finner du oss !

Facebook: Femund Fjellstue
Website: femundfjellstue.no
E-mail: ton-erik@online.no

Rom-Hytter-Camping

Vi har egen overvåket kort
og langtidsparkering på
Femund Fjellstue.
T- merking på trær og stener viser vandringstier på kryss og tvers i nasjonalparken.

- EGEN FLYPLASS Om vinteren brøyter vi opp 1000m x 30m rullebane
på sjøisen. Kan suplere med ﬂybensin ved bestilling.
Aggregat for elektrisitet. Kontaktes på ﬂyradio åpen
frekvens 123,5 - info - vind - rullebaneretning - m.m.

Stillhet - Fred - Sjø -Fjell

- Avstander Rute gjennom Norge
Øresund - Oslo - Elverum - Trysil - Elgå

Rute gjennom Sverige

Øresund - Gøteborg - Kalstad - Malung - Elgå
Besøk oss på: www.femundfjellstue.no
Tekst og foto: Tone Eriksen

KRO OG RESTURANT
Her ﬁnnes elg, rein, bjørn, ulv,
ørn og mange andre arter.
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- OVERNATTING Vi har rom med bad og felles bad. Malerier av
kjente kunstnere pruder veggene i Fjellstua.
Vi tilbyr også 4.stk. vinterisolerte hytter med 3-5
sengeplasser. Minikjøkken og sanitæranlegg for
hyttebeboere i hovedhuset.
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- SERVERING -
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- FISKE -

Sjenkebevillning på øl, vin og brennevin.

Tyske gjter med
ﬁskefangst etter en tur med
kano i våre lokale vann.
Mange kommer igjen år
etter år og er blitt våre
personlige venner.

Frokost - lunsj og middag
Daglig retter av hjemmelaget Norsk mat.
Tar imot bestilling på egne ønsker.
Vegetar og vegan ved forhåndsbestilling.
Varme/kalde smørbrød - kaker - vaffelmeny.

Stuer, WIFI, egen grillhytte
og utendørs grillpeis.
Fiskelisens gir tilgang til 900 elver, vann og sjøer.
Ørret - røye - harr - abbor - sik - gjedde
sommer og vinter

- SKITURER Bøk oss om vinteren og vi
anbefaler deg å prøve isﬁske.

Et lite utvalg av skiutstyr til
gratis utlån for våre gjter.
Hytter fra 3-5 sengepler

Bestill gjerne dine selskaper hos oss.
Jul/nyttårs opphold både for private og ﬁrma.
Vi tilbyr også plasser for
bobiler, campingvogner og
telt. Sanitærfasiliteter og
minikjøkken for hytte/campere.

Hør d friﬆende ut å feire jul eller nyttår i stille og rolige omgivelser som gir deg
me energi, påfyll og gode olevelser?

Våre venner fra Tyskland
prøver seg på isen med
både spark, skøyter og ski.

Eget kurs på vinteren med overnatting ute eller
inne. På forespørsel. Eget kursbevis til alle !

