
CykelTrailCamp 

 Jan Gulliksvängen,  

Lidberget 

Hullstaklippen  

Helpension Hotell Hallstaberget 

 

Grupper anpassade utifrån  

FOHM´s  

rekommendationer 

https://www.hallstaberget.se/


DET HÄR KAN DU SE FRAM EMOT: 

• Styrketräning/ cykelstyrka och träningstips 
• Cykelteknik uppför och utför, prova på. 
• Fantastiska turer med utsikt över Nipornas stad, Sollefteå.  
• Kvällstur och kvällsdopp för den som vågar... 
• Fredagsbuffé. 3-rätters middag lördag . Helpension. 
• Tillgång till relaxavdelningen hela helgen. 
• Boende på Hotell Hallstaberget. Del i dubbelrum, alt. Enkelrum  

(pristillägg). 
 

Vi fyller helgen med upplevelser och skön känsla! Fokus närvaro, glädje 
och härliga cykelupplevelser i Sollefteå med omnejd. 



Att cykla på stigar och i skogsterräng är annorlunda mot as-
falt. Farten är här inte det viktiga utan upplevelsen, att 

kunna titta upp och ta in omgivningen och utsikten. Vi stan-
nar och upptäcker Sollefteås små smultronställen längs 

vägen. Alla kan vara med på detta läger. Den långa turen är 
uppdelad med lunch och vila på mitten och många små pau-
ser längs vägen, för att hämta in allt det fina som vi möter. 

FÖR VEM...för de som vill komma igång med sin träning, för 
de som vill prova något nytt och få inspiration och ny 

energi. Vi anpassar farten och delar in gänget i mindre grup-
per för att alla ska känna sig bekväma och få en positiv upp-

levelse utifrån sin förmåga. 



Dagsaktiviteterna kan komma att flyttas runt beroende på väder. 

6/8 Fredag, kl. 14.00 Incheckning på Hotell Hallstaberget.  

Kl. 14.30-18.00 Information, presentation, Lättare pass.  Gruppindelat enligt Folkhälso-

myndigheternas rekommendationer. 

Fredagsbuffé. Tillgång till relaxavdelningen. Logi dubbelrum alt enkelrum.   

 

7/8 Lördag. Frukost. Långpass. Magisk upplevelse upp till Lidberget.  

Start kl. 9 .00 Långpass. Vi pausar och äter lunch efter vägen och passar på att vila be-

nen och njuta av naturen. 

Tidig kväll: För den som vill finns möjlighet till ett besök på Sportringen (25% på alla cy-

kelskor och tillbehör). Eftermiddagsfika på hotellet.  

Kväll: Spa och Middag tillsammans på Hotell Hallstaberget. Kvällshike till Lappkåtan.  

 

8/8,  Söndag. Sovmorgon  och Frukost. Intervallpass och för den som söker en utma-

ning så cyklar vi Hallsta testet...Risk för trötta ben och viss pulsökning.. 

Kl. 11.30 Avslut.  

Kl. 12.00 Lunch.  Tillgång till relaxavdelningen hela söndagen. 

Frågor: Ring oss, Eva 070-313 61 93 eller Daniel 070-270 89 88 eller mejla 

info@sollefteaguiderna.se 

Pris:  1850:-/ dygn och person, 

inklusive all träning och guidning, 

helpension två dagar, tillgång till 

Spa under hela vistelsen, enkel-

rumstillägg (600 kr). Om du är i be-

hov att hyra cykel under lägret, 

boka via SollefteåGuidernas hem-

sida. 

Skicka din intresseanmälan till:      

www.sollefteaguiderna.se 

 

Avbokningsregler, läs mer på vår hem-

sida. 


