
OM VANDRINGEN och YOGA

Välkommen till 6 dagars vandring och 
yoga på Kungsleden mellan Ammarnäs 
och Hemavan. Vi vandrar mellan 8 - 19 
km varje dag, sammanlagt 78 km. Det 
blir 2 - 3 yogapass varje dag.  
 
Vi vandrar största delen av tiden 
tillsammans i ett lugnt tempo. Vi tar 
tillvara det naturen bjuder på och låter 
 den vara en del av våra utövanden. 
Alla yogapass sker utomhus och det 
ingår även  teori om yogans filosofi. 
Delar av vandringarna sker  i tystnad.

Du behöver inte ha någon tidigare 
erfarenhet av yoga men du bör vara 
van att fjällvandra med utrustning du 
är van vid och har använt tidigare. 

ANMÄLAN och PRIS

PRIS:  2 500:-. Early bird innan den 
30 april 2 250:- I priset ingår endast 
yogakursen.  Du bär din egen mat och 
utrustning, och väljer själv om du vill 
att sova i eget tält eller  i de STF stugor 
som vi vandrar till varje dag. Se mer 
under Boende.  

ANMÄLAN: Maila  till lisette@yoga-
bam.se,  eller ring 070 - 308 34 53. 
Anmälningsavgift på  700:- Det går bra 
att swisha till 123 113 22 73.  
Anmälan är bindande och anmälnings-
avgiften  återbetalas ej. Begränsat 
antal platser. 

OM TRADITIONEN

Yoga är en livsfilosofi och ett praktiskt 
redskap för utveckling  och för må 
bättre på alla plan. Vi undervisar yoga 
i tradition av T Krishnamacharya, och 
i  yogans alla praktiska delar: fysis-
ka utövande,  andningsövningar och 
meditation samt yogans filosofi. Vi utgår 
först och främst från elevens  behov 
och kapacitet och anpassar yogan så 
långt  det är möjligt till den enskilde 
individen.  

LÄRARE

Lärare är  Lisette Boman, med lång 
erfarenhet  av att undervisa. Lisette  
driver Yogabam.se. Hon har gått yo-
galärarutbildning på  Yogaskolan och 
håller i kurser och temadagar  runt om 
i landet. Hon har också stor erfarenhet 
av att vandra i de svenska fjällen.  
 
Läs mer på www.yogabam.se. 

 

PRAKTISK INFORMATION

START: 2 augusti 13.00 Ammarnäs. 

AVSLUT: 7 augusti  ca13.30 Hemavan. 

ETAPPER och STUGOR:
2 aug.   Ammarnäs - Aigert, 8 km 
3 aug.   Aigert - Serve, 19 km
4 aug.   Serve - Tärnasjö , 14 km
5 aug.   Tärnasjö - Syter, 14 km
6 aug.   Syter - Viterskalet, 12 km
7 aug.   Viterskalet - Hemavan, 11 km
 
Det finns en SFT stuga vid varje etapp. 

BOENDE:  Du väljer om du vill bo i tält 
som du själv bär eller i de STF stugor 
som vi vandrar till.  Om du vill bo i stu-
ga måste du förboka detta. Pris för STF 
medlem är 500:-/person/stuga. 
Pris för att tälta nära en stuga och an-
vända dusch och kök är 200:-/person

MAT/FIKA: Du ansvarar själv för mat 
och fika. Det  finns butiker i vissa stugor. 
Det  finns självhushåll i alla stugor, men 
du kommer att  behöva ett stormkök då 
vi äter lunch och fikar på fjällen. Mer 
information, råd och tips  får du vid 
anmälan. Du får även en utrustningslist 
god tid innan resan norrut får.

RESA: Det går bra att åka tåg till 
Ammarnäs. Om du väljer att åker  bil, 
så parkera bilen i Storuman. Ta sedan 
bussen till  Ammarnäs. Från Hemavan 
går det bra att åka buss/tåg till Storu-
man. 

Njut av härlig vandring och yoga i Västerbottens  
storslagna vackra fjällvärld 
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