
     

3 dagars bussresa 
 

2023 Vildmarksvägen 
Dag 1 
Resan mot Vildmarksvägen börjar i Järvsö. Sedan hämtar vi upp i tur och 
ordning Ljusdal, Färila, Ygsbo, Hennan, och Ramsjö. Färden går vidare mot Ånge 
och Bräcke där vi åtnjuter förmiddagskaffe med smörgås på restaurang 
Jämtkrogen.  
Från Bräcke styr vi kosan nord-ost och vid lunchdags har vi nått Sollefteå. Vad 
passar bättre än att inta lunchen på Hotell Hallstaberget med vidunderlig utsikt 
över Sollefteå och Ångermanälvens dalgång.  
Med magarna mätta efter lunchbuffén följer vi Ångermanälvens norra strand 
mot Junsele. Efter att ha passerat Hoting och Dorotea kommer vi fram till 
dagens mål Vilhelmina och Hotell Wilhelmina där vi ska möta John Blund. Men 
före mötet med John B ska vi naturligtvis inta en god middag i hotellets 
restaurang. 
 

 
Hotell Hallstaberget 



 
Dag 2. 
När vi har ätit vår frukost äntrar vi vår buss. Färden går längs Malgomajs strand. 
Efter Stalon börjar stigningarna mot fjällvärlden. Kultsjöån med dess underbara 
forsar ligger på vår vänstra sida.  
Strax före Saxnäs kommer vi fram till Trappstegsforsen där vi utöver den fina 
vyn över forsen även bjuds på buss-fika. 
Färden fortsätter sedan genom Saxnäs mot Fatmomakke (i uttalet av 
Fatmomakke utesluter man e:et). 
Fatmomakke är den mest framträdande samiska kyrkstaden som än i dag är i 
bruk. Från bussen till kyrkstaden är det 4-500 meter att gå. Stigen är i väldigt 
gott skick och det är inga problem att åka rullstol eller att gå med rullator. Dock 
går detta ej att göra mellan kåtorna. 
Guidning runt i kyrkstaden sker med lokal guide. 
I anslutning till detta stopp serveras dagens lunch. 
Bussen tar oss vidare mot Klimpfjäll och gör ett stopp på Stekenjokkplatån 
vilken är Vildmarksvägens högsta sträckning 876 m ö h. 
Längs slingande och natursköna vägar tar vi oss vidare. Utsikten ner mot sjön 
vid Stora Blåsjön är så vacker. 
Eftermiddags-fikat med macka tar vi i Gäddede innan vi slutligen når dagens 
mål Hotell Nordica i Strömsund där vi även bjuds på dagens middag. 
 

 
Trappstegsforsen 



 

 
 
 
 
 

 

En bild från Fatmomakke 
 

 
Stekenjokk 
 



 
Dag 3. 
Fukosten har åtnjutits och färden börjar så sakteliga gå mot kändare marker. 
Frösö-tornet är ett måste att stanna vid. De bjuder på kaffe o macka samt 
möjlighet att från tornet beskåda utsikten över Storsjön (hiss finns). 
Längs Storsjöns strand tar vi oss mot Hackås för att njuta av dagens lunch i 
Åsarna. 
Återigen med mätta magar ska vi då försöka ta oss mot hemorterna.  
Ratten vill ändå styra av vid Rätansbyn mot Östavall. Återigen en natursskön 
väg. 
Sedan börjar vi nalka hemmens lugna vrå. 
 

 
Frösötornet 
 

 
Åsarna Skicenter 


