
 

FREDAGSMYS 

I mysig och varm tältkåta någonstans i Västmanland. 

Prova på ett annorlunda fredagsmys. Sätt på dig kläder för utomhusaktivitet och åk till 

mötesplatsen du fick på SMS dagen innan. Där möter guiden upp och visar er vägen till en 

tältkåta. Slå dig ner i den mysiga kåtan och känn hur veckans stress rinner av. Under tiden du 

slappnar av känner du doften av nygräddade pannkakor med chialsylt och grädde som tillagas 

av skogskocken över öppen eld. Summera veckan som varit medans ni äter så många 

pannkakor ni orkar och dricker nykokt kaffe eller varm choklad. Vill ni så går det bra att sova 

kvar eller så åker ni hem när ni känner att det är dags. 

Vänligen ange bostadsort i samband med bokningen så att vi kan välja en plats nära ert hem. 

Vi har flera olika platser runt om i Västmanland. 

 

Vi ser fram emot att få göra denna aktivitet tillsammans med dig! 

 

Arrangeras året runt. 

 

  



Tidsplanering 

Vi behöver ha din bokning senast 48 timmar före aktiviteten. Du kommer att få ett SMS 24 

timmar före aktiviteten med karta till mötesplats där vi träffas 18:00. Vi avslutar aktiviteten 

när ni känner er redo, dock senast 21:00 om ni inte väljer att sova kvar. 

 

Utrustning som vi tillhandahåller 

Vi har all utrustning och mat. Väljer ni att sova kvar ingår liggunderlag och sovsäck med 

påslakan. 

 

Det här behöver du själv ta med 

Du behöver själv ha kläder efter årstid och ett par behagliga vandringsskor eller kängor. Du 

kommer inte att frysa eftersom kåtan har en värmande kamin. 

Om väljer att sova kvar 

Vi rekommenderar att du sover i ett ullunderställ, ullstrumpor och mössa. Under november – 

mars kan en tjockare fleecetröja eller tunnare dunjacka vara bra att ha som förstärkning vid 

tvåsiffriga minusgrader. Hygienartiklar tar du med själv. 

 

Känner du dig osäker på något eller vill komma i kontakt med oss, tveka inte att maila oss! Vi 

svarar gärna på dina frågor! 

 

Pris:  Fredagsmys utan övernattning 250kr/person. 

Fredagsmys med övernattning 1 200 kr/person inklusive all utrustning, middag och 
frukost. 

  

Bokning: Du bokar genom vår hemsida eller direkt på vår mailadress,  

kontakt@hikingislife.se  

Du erhåller sedan en bokningsbekräftelse och en faktura till den mailadress du bokat från 
om inte annan adress anges. 

 

Betalning: Betalning ska ske i samband med att du erhåller en bokningsbekräftelse från oss. 

 

Avbokning: Kostnadsfri avbokning fram till 24 timmar före bokad aktivitet. Därefter återbetalas 50% 
av inbetalt belopp.  
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