
 

 

     

                

För dig som bor eller är besökare i Härjedalen finns flera möjligheter att nyttja Inlandsbanan i sommar.  

Tågen går varje dag  (11 juni till 19 augusti) och du  kan göra både kortare och längre turer.  

 

Vill du se dig omkring lite extra längs banan och i inlandet är ett tips att boka plats för din cykel samtidigt som du 

bokar din biljett på tåget. Eller tågluffa med Inlandsbanekortet. 

 

Längs Inlandsbanan finns något för dig som vill njuta och ta det lugnt, för dig som vill vara fysiskt aktiv och för 

dig som är intresserad av kultur, historia och god mat.  

Utflyktstips norr om Härjedalen 

 

 

Inlandsbanan med utgångspunkt i härliga Härjedalen 

Både södergående och norrgående tåg utgår från Östersund varje morgon därför behöver du som har din         

utgångspunkt  i Härjedalen ta norrgående tåg kvällstid och sova över en natt i Östersund för att sedan fortsätta 

resan norrut dagen efter. Alternativet  är att du reser med annat färdsätt till Östersund.  

    SVENSTAVIK (HOVERBERG) 

• Ta med cykel och campinggrejer på norrgående tåg på eftermiddagen och kliv av i Svenstavik. Cykla ca fem 

kilometer till Hoverberg. Campa på friluftscampingen vid Hoverbergs båthamn. Dagen efter kan du besöka 

Hovergstoppen, Hoverbergrottan eller vandra. Efter ännu en natt på campingen tar du södergående tåg     

tillbaka till Härjedalen eller fortsätter vidare norrut.  

 

 

     ÖSTERSUND 

• Ta med cykel och campinggrejer alternativt bo på 

vandrarhem/hotell. Utnyttja stadens erbjudanden 

och sommaraktiviteter, några  exempel är; Jamtli, 

Nationalmuseum Norr, häng i Surfbukten och 

testa wakeboard, bada och fika gott. Spana efter 

Storsjöodjuret, åk båt till Verkö slott, vandra och 

cykla på Frösön eller shoppa loss i Östersunds  

butiker.  

• Res hållbart med tåget till några av sommarens 

evenemang till exempel Storsjöyran.  

Besök www.visitostersund.se och titta närmare på 

evenemangskalendern.  

 

 

Inlandsbanans tågbiljetter ger dig 20 procent rabatt på 

entrén till Jamtli. 

http://www.visitostersund.se


 

 

 

 DOROTEA 

• På campingen, Doro Camp, kan du både tälta och 

hyra stugor. De har en egen tågstation. Det är en 

perfekt plats för den friluftsintresserade: olika   

kanotturer, runtomkring finns fina vandringsleder 

och bra områden för cykling och mountainbiking. 

• Vill du göra en miniresa kan du ta tåget från      

Östersund till Dorotea ena dagen och åka söder ut 

igen dagen efter. 

 
 
 VILHELMINA 

• Besök Vilhelmina kyrkstad och prova bo i en genuin kyrkstuga, boka hos Vilhelmina turistbyrå. I kyrkstaden 

finns också Vilhelmina museum. 

• Ta del av den samiska kulturen: promenera till Kyrkberget där det finns kåtor och  förvaringshus utifrån olika  

samiska byggnadstraditioner.  

 

SORSELE 

• Känner du dig sugen på att ”bara” åka tåg  en dag  

och uppleva halva sträckan av Inlandsbanan från Öster-

sund. Ta tåget till Sorsele. Där möts norr– och södergå-

ende tåg så du kan vända och åka tillbaka igen. Du hinner 

besöka Inlandsbanemuseet i stationsbyggnaden! 

• Det är också väldigt trevligt att stanna lite längre i Sor-

sele, du kan åka tillbaka en annan dag istället. Sorsele är 

ett  mecka för dig som är fiskeintresserad. 

• Ta en tur med Älvkungen, turbåten som visar dig In-

dalsälven. 

Upptäck mer ...  

Res ännu längre norrut, kanske till  

Jokkmokk eller Gällivare?  

mer information finns på hemsidan 

www.inlandsbanan.se  

 

Boka din resa och köp biljetter direkt på hemsidan  

eller ring bokningen 0771—53 53 53 

http://www.inlandsbanan.se

