
VANDRA & BO

Vandra på Dalslands vackra Pilgrimsled
Ni börjar och avslutar med bekvämt boende och en 
god, hemlagad middag. Däremellan vandrar ni 40 
km på egen  hand i väglöst land.  Leden går genom 
kuperad och omväxlande terräng. Nattläger slår ni vid 
någon av ledens fina lägerplatser. 

Upperud 9:9

I pilgrimers fotspår

Upperud 9:9



Vandra vilt och vackert med komfort
Detta är vandringspaketet för dig som älskar naturen - men som älskar en skön säng och 
god mat minst lika mycket. Vi kombinerar komfortabla, vackra boenden och goda middagar 
med ett tredagars vildmarksäventyr på Dalslands vackra Pilgrimsled. 

www.upperud.se

Kombinera vildmark och komfort 
Välkommen att vandra på Dalslands pilgrimsled. Du börjar och avslutar med bekvämt 
boende och god, lagad middag. Däremellan vandrar du på egen hand i väglöst land. 
Kom ut i skogen och de glittrande sjöarna. Ta på dig vandringskängorna och bered dig 
på en kuperad terräng med ständiga överraskningar. Slå läger på kvällen och tillred 
din måltid vid en av våra lägerplatser, det smakar aldrig så bra som i skogen. 

Dag 1 
Ankomst och incheckning på Upperud 9:9 under eftermiddagen. Middag och övernatt-
ning i välutrustade tvåbäddsrum. 
   
Dag 2-4 
Efter frukost på hotellet startar du vandringen längs Pilgrimsleden med övernattning på 
lägerplatser, vindskydd eller eget tält. Egen mathållning. Sammanlagd sträcka ca 40 km.
   
Dag 4 eftermiddag 
Ankomst och incheckning på Edsleskogs Wärdshus under eftermiddagen. Middag och 
övernattning i tvåbäddsrum.

Dag 5 
Frukost på värdshuset.  Återtransport till Upperud 9:9.

Detta ingår
• 2 övernattningar i delat dubbelrum
• 2 x frukost
• 2 middagar
• Ledbeskrivning och kartmaterial
• Återtransport till Upperud  Pris: från 2990 kr per person

Upperud 9:9 är nu ett hotell, men byggdes för snart 100 år sedan för att lagra spann-
mål. Här bor ni i de gamla silofacken. Franska balkonger öppnar upp mot vatten och 
ljus. Hög takhöjd skapar rymd och plats åt sovloft dit trappor eller stegar tar dig. Alla 
rum har fyra bäddar, sovloft med trappa eller stegar, kök och WC/dusch och Wifi.

Edsleskogs Wärdshus ligger i norra änden av leden direkt vid sjön Edslan. Ett attrak-
tivt boende med särskilt fokus på vandring och friluftsliv. Du bor bekvämt i värdshuset 
dubbelrum som alla har dusch, WC och balkong med sjöutsikt.

Edsleskogs WärdshusUpperud 9:9

Kontakt
Kontakta Kerstin Söderund för 
övrig information och bokning.  
Ring +46 (0) 707 49 87 79  eller  
mejla till info@upperud.se.

Här finns vi
Upperud 9:9
Upperud 9, 464 40 Åsensbruk
GPS-koordinater: 
Lat 58°48´37 Long 12°26´02

Hitta hit
E45 mot Karlstad, 5 km norr 
om  Mellerud ta vänster mot 
Håverud. I Håverud sväng hö-
ger efter järnvägsövergången. 
Följ vägen längs sjön i 2 km. 
Upperud 9:9 ligger på högra 
sidan. Du är framme.
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