
 

Fullmånevandring 

med övernattning under bar himmel i området Malingsbo/Kloten, norra 

Västmanland 

Att övernatta under bar himmel under fullmånens sken är en speciell upplevelse som vi varmt 

rekommenderar. Under max 2 timmar vandrar vi till en plats för vårt nattläger. Där förbereder 

vi vårt läger för natten och lagar tillsammans vår middag över öppen eld. Samtalsämnena runt 

en eld i skogen brukar skilja sig från samtal i andra sammanhang. Elden lugnar oss och man 

kommer lite närmare sig själv. När mörkret har kommit och vi är mätta kryper vi ner i våra 

sovsäckar med himlen som tak. Här ligger vi skönt och varmt och vi fortsätter säkert samtalen 

och tankarna långt in på natten. Har vi tur så hör vi vargarna yla och under våren ugglor och 

andra fåglar. När vi vaknar tidigt nästa morgon äter vi frukost med nykokt kaffe framför elden. 

Därefter beger vi oss tillbaka till startplatsen med en ny erfarenhet av vad naturen har att 

erbjuda. 

 

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

 

Fullmånevandring görs bara vid klart/halvklart väder utifrån SMHI:s prognos två dagar före. 

 

  



 

Datum 2020 

2 september 

1 oktober 

31 oktober 

30 november 

30 december 

 

Datum 2021 

28 januari 

27 februari 

28 mars 

27 april SUPERMÅNE! 

26 maj SUPERMÅNE! 

22 augusti 

21 september 

20 oktober 

19 november 

19 december 

  



 

Tidsplanering 

Vi samlas vid Skinnskattebergs järnvägsstation kl 18:00 för gemensam bilfärd till vandringens 

startpunkt. Bilresan tar max 30 minuter. Vid startpunkten får du en ryggsäck med 

sovutrustning som du själv bär med dig till lägret. Vi avslutar aktiviteten vid vandringens 

startpunkt ca 09:00 dagen efter där vi skiljs åt. 

 

Utrustning som vi tillhandahåller 

Vi tillhandahåller ryggsäck, liggunderlag och sovsäckar anpassade efter årstiden. Du kommer 

inte att frysa. All mat ingår och all utrustning för att äta. 

 

Det här behöver du själv ta med 

Du behöver själv ha kläder efter årstid och ett par behagliga vandringsskor eller kängor. 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:  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 senast 7 dagar efter att kunden erhållit bokningsbekräftelse och faktura. 
Om aktiviteten ställs in på rund av dåligt väder återbetalas hela beloppet. 

 

Avbokning: Kostnadsfri avbokning fram till 7 dagar före bokad aktivitet. Därefter återbetalas 50% av 
inbetalt belopp.  
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