ÅRE/SÖDERGÅRDEN

STF – vägen till
äventyret Sverige

STF Vandrarhem

STF vill få människor att upptäcka
Sverige. Vi vill värna om och utveckla
våra unika miljöer samt guida och
inspirera till stora och små äventyr
kring våra ungefär 300 boenden. Från
fyr och fjällstation till skepp och hotell.

Så hittar du hit
• Bil 75 meter från E 14, vid Undersåker,
12 minuter öster om Åre.
• Tåg till Undersåker station. Från stationen till
Södergården är det 1,2 km. Avtal finns med
taxibolag.
• Buss med länstrafiken Jämtland. Hållplatsen
ligger 200 m från anläggningen.
• Matbutik ligger i nära anslutning
ca 1 kilometer.

STF är en av Sveriges största ideella
organisationer med cirka 235 000
medlemmar. En förening med eldsjälar som letar upptäckter vid sidan
av vägen, längre in i skogen och
högre upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar. Och
vårt arbete tar aldrig slut. För det
fantastiska med Sverige är att det
alltid finns mer att upptäcka!
Det finns många sätt att bli medlem
i STF. Genom lokalavdelningen,
på någon anläggning, via STFs
Kundservice 08-463 22 70 eller via
www.svenskaturistforeningen.se.
Ditt medlemskap stöder vårt arbete
så att du och andra kan upptäcka
Sverige – både idag och i morgon.
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VÅRA RUM OCH BOENDE

• 16 st 2-bäddsrum, 3 st 3-bäddsrum
• 1 st 2-bäddsrum som är garanterat
pälsdjursepitelfria*.
• 1 st 3-bäddsrum som är garanterat
pälsdjursepitelfria*.
* Du som hyr i rummet inte får komma ifrån en
bostad som innehar ett pälsdjur.
SERVICE

Tryggt och allergisanerat boende
Södergården Åre drivs av Astma- och Allergiförbundet och är ett boende i hjärtat
av det svenska fjället. Vi är den enda anläggningen i Norden som är anpassad till
dig med allergiska besvär.
Vi erbjuder ett prisvärt, rent och barnvänligt
boende i en ren och naturskön miljö. Vi är fri
från kemiska dofter och har trygghetsregler
som gäller alla som bor på gården. Hos oss får
du alltid ett personligt bemötande.

Skön vistelse på dina villkor
Södergården Åre har ett fantastiskt läge där
du har nära till det mesta du kan tänka dig
behöva under en semester i svenska fjällen. Här
på Södergården Åre får du en lugn och skön
vistelse i en rogivande miljö på dina villkor.
Du lagar själv din mat i något av de fyra köken
som finns att tillgå. För att göra anläggningen
så tillgänglig som möjligt har vi trygghets
regler, det innebär att du inte får ta in ägg,
fisk/skaldjur, nötter. Du ska vara fri från

kemiska dofter (parfym) och pälsdjur är
inte tillåtet. Vi har dessutom rökfritt på hela
Södergården.

Avkoppling och äventyr
Anläggningen har 21 rum och 46 bäddar.
De flesta rum är 2-bäddsrum men vi har också
3-bäddsrum. Gästkök, tv-rum, ungdomsrum
samt bastu, barnlekrum finns för din trivsel.
Vill du ha en lite mer fartfylld semester så
finns det massor att göra bara ett stenkast från
gården. I Södergården Åres närhet finns det
intressanta och spännande upplevelser.
När du bor på Södergården blir du automatiskt medlem i Astma- och Allergiförbundet.
Läs mer på www.astmaoallergiforbundet.se

• Hög prio på städ.
• Personligt bemötande på dina villkor.
• Sängkläder, handdukar och hygienprodukter
ingår i priset.
• Morgonrock och tofflor ingår i priset.
• Cykeluthyrning.
• Catering går att ordna vid behov.
• Gratis Wi-fi.
• Publik dator finns att låna.
• Fri parkering för gäster, motorvärmare
ingår utan kostnad.
• Tvättstuga finns.
• Bastu ingår i priset.
• Spark och pulkor finns att låna.
• Ungdomsrum att mysa i efter en lång dag ute.
• Barnlekrum för de små.
AKTIVITETER

• Vi anordnar kurser och kulturevenemang.
SE OCH GÖRA

• 10 minuter med bil till Åre by och
Åreskutan och allt utbud som finns där.
• Närhet till många vackra vandringsleder
på fjället.
• Vålådalens naturreservat 30 km bilväg.
• Vandra på blomsterfjället Välliste
10 km bilväg.
•D
 u kan vandra längst St. Olavsleden till vackra
Ristafallet, en vandring på 4 km enkel väg.
• Ristafallet är ett av Sveriges största vattenfall.
Känt från filmen om Ronja Rövardotter.
• Cykla, paddla, hyra båt, åka skoter, fiska och
spela golf m.m.

