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www.inlandsbanan.se

DIREKT TILL LAPPLANDS HJÄRTA! 
Res genom midnattssolens trolska skogs- 

landskap och vidunderliga fjällområden.

VÅRT RESEFÖRSLAG
- Tågresa, t/r
- Två nätter på hotell
- Två middagar
- Bussresa t/r
- Spa & relax
- Vandring 2-5 dagar

INLANDSBANAN

HOTELL TOPPEN

KUNGSLEDEN

Besöket börjar och 
slutar med övernattning 
på klassiska Hotell Toppen. I 
spaanläggningen kan du titta ut över 
vidderna och planera för eller summera 
dina upplevelser i det vilda. 

Resan mot vildmarken går sedan vidare med buss 
till Amarnäsfjällen, där vägen slutar och där den 
svenska och norska fjällvärlden möts. Där börjar magin. 

Du tar dig på säkra leder genom allt fjällvärlden kan erbjuda. Vandringen 
tar dig till Hemavan som slutstation. Och där reser du vidare med buss 
till Storuman och landar praktiskt på samma hotell som tog emot dig.

KONTAKTA OSS
0951-777 00
info@hotelltoppen.se

www.hotelltoppen.se
Lapplands Hjärta!

Vy från vår spaanläggning

Storuman beskriver sig som vattnets, naturens och skogarnas kommun. 
Upptäck områden utanför tätorten, gärna till fots, med cykel eller bil. 
Här finns massor att upptäcka på egen hand. Storuman är platsen där 
människor och vägar möts. Det är här du finner porten till fjällvärlden 
och nyckeln till Lapplands Hjärta.

Fisket är fantastiskt. I Storumans kommun finns mer än 2 400 sjöar 
och Umeälven som ger oändliga möjligheter för fiske och friluftsliv. För 
den som väljer att ge sig ut själv eller anlita en professionell guide är 
utbudet av fiske stort och nära tillgängligt. Några av vattendragen hittar 
du inom 500m från järnvägsstationen, vilket är perfekt för dig som reser 
med Inlandsbanan.

Vandra i natursköna miljöer. Det finns många stigar och vägar kring 
Storumans närområde. En del är lättillgängliga andra mer äventyrliga. 
I ”Friluftskartan” får du en bra överblick av möjligheterna till vandring i 
kommunen. Hämta den på Turistbyrån i Storuman.

Kul för barnen. Gör ett stopp med familjen i Storuman och besök 
Storumans och Stenseles aktivitetsparker med olika teman, som 
exempelvis cykel- och street-tema. På Campingen finns minigolf och 
trampbåt, samt utegym och tennis. I aktivitetshuset i centrala Storuman 
finns bibliotek, bowling, biljard och café.

Natursköna badplatser. I Storumans kommun finns det flera natur-
skönt belägna badplatser. De flesta av dem har härligt klart vatten som 
svalkar skönt under varma dagar. Kommunen är en av Sveriges till ytan 
största, och den är samisk förvaltningskommun sedan 1 januari 2010.

Storuman
– Lapplands hjärta

Storuman ligger vackert inbäddad i hjärtat av trolska skogslandskap och vidunderliga fjällområden. 
Storuman är en sjö, en kommun och även huvudorten i Storumans kommun, som har ytterligare 
tre tätorter: Stensele, Tärnaby och Hemavan.

Samiskt namn: Luspie
Landskap: Lappland
Län: Västerbottens län
Antal invånare: ca 6 000 varav  
1/3 bor i Storuman
Medelålder: 46,9 år (Sveriges snitt 
41,2 år)

Befolkningstäthet: 0,81 invånare/
km2 (jämför Stockholm 5 086  
invånare/km2)
Idrottare: Ingemar Stenmark,  
Anja Pärson, Stig Strand, Björn 
Ferry, Heidi Andersson
Mer info: www.storumanlapland.se

FAKTA STORUMAN KOMMUN


