
 

Tipivandring 

Turen för er som vill bo med guldkant mitt i naturen 

Plötslig dyker det upp. Ert boende för natten i form av en tältkåta med bekväma sängar och 

en fantastisk utsikt. Ni har själva vandrat en kort bit från platsen där ni parkerat er bil. Nu 

finns tid att njuta av stillheten och tiden tillsammans. Ni lagar själva er middag och frukost 

med de råvaror som redan finns på plats. Kanske går ni på upptäcktsfärd i omgivningarna eller 

så kopplar ni av i kåtan med en god bok eller djupa samtal om livets mening. 

 

Platsen för detta paket varierar beroende på årstid och ligger i norra Västmanland i området 

Malingsbo/Kloten. Här är chansen stor att möta vilda djur och har ni tur kanske vargarna ylar.  

 

Vi ser fram emot att få erbjuda er en lyxig natt i naturen! 

 

 

  



 

Tidsplanering 

Vi samlas vid Skinnskattebergs järnvägsstation kl 17:00 för gemensam bilfärd till vandringens 

startpunkt. Bilresan tar max 30 minuter. Vid startpunkten där ni parkerar er bil får ni en karta 

med färdbeskrivning och annan information som är bra att ha. Ni startar sedan en kortare 

vandring (max 60 min) till platsen för ert läger.  På morgonen lagar ni er egen frukost och när 

ni känner er redo så beger ni er tillbaka till bilen. 

 

Utrustning som vi tillhandahåller 

Vi tillhandahåller all utrustning och mat. Du kommer inte att frysa.  

 

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:  2 500 kr/person (2 pers.) inklusive all utrustning, middag och frukost. 

 1 600 kr/person (4 pers. eller fler) 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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