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Öppna matställen våren/ försommaren 2018

TÄRNABY
Tärnaby Wärdshus  Dagligen  11 – 21

Familjen  Tis-Fre   10 – 17
   Lör-Sön  11 – 17

Tärnafjällens Bageri Mån-Fre 07 – 17
   Lördag  07 – 15
   Sön/helgdag Stängt
   Semstängt  6/6-28/6

Tärnaby Fjällhotell 2/5-14/6  Endast mat för hotellets gäster
   15/6 öppnar kvällsrestaurangen med sommarmeny

HEMAVAN
Fica   Mån-Tor  10 – 18
   Fredag  10 – 19
   Lördag  10 – 17
   Söndag  11 - 17

Nannas   Ons-fre  Från 15  (extra öppet 17 och 21 /5 från 12)
   Lördag  Från 12 – tidigast 20 stänger köket. 
   Stängt 22/5 – senast 8/6 för renovering, efter det öppet ons-lör
   Midsommarhelgen stängt, efter det öppet alla dagar från 12

Kungsporten  Dagligen  10 – 20
   Semesterstängt 3-11/5

Fjälls kitchen   Ons-Lör  11 – 18 (ev ändringar se FB)
   Semesterstängt 13-28/5 

Thai break foodtruck  Öppnar inom kort, förhoppningsvis helgen v 18

Hemavans Fjällcenter  Öppnar efter midsommar

Hemavans Wärdshus Öppnar 29/6

Topprestaurang Björk Öppnar 6/7
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Basfakta
Hemavan Tärnaby

Två byar som ligger i Västerbottens län och
i landskapet Lappland. Destinationen har
världsrykte för sina framgångsrika alpina
skidåkare; Anja Pärson, Jens Byggmark, Stig
Strand och Ingemar Stenmark. Här finns
också en av världens mest framgångsrika
skidklubbar: Tärna IK Fjällvinden.

Hemavan Tärnaby lockar under vintern 
skid-, bräd-, och skoteråkare från hela landet. Då 
är det skidåkningen i backar och spår, Heliskiing, 
skoterkörning, pimpelfiske och andra
vinteraktiviteter som är attraktionen.

Men även sommartid finns det mycket som
lockar, fjällvandring, fiske, cykling, grottor
och fjällens natur är det som lockar de flesta
besökarna. 

Hemavan Tärnaby gränsar till Vindelfjällens natu-
reservat, Europas största orörda vildmarksområde. 
Reservatet omfattar 550 000 hektar, och inom 
området har tre samebyar sitt sommarbetesland. 
I Hemavan startar Kungsleden som slutar 45 mil 
norrut i Abisko.

Våra byar och dalgångar kännetecknas av
småskalighet och personlig service. En stor
skillnad jämfört med andra fjälldestinationer
är vår personliga prägel. De jättelika anläggning-
arna lyser med sin frånvaro. Kanske är det en av 
förklaringarna till att många av våra gäster väljer att 
komma tillbaka år efter år.

Trots att det är nästan 100 mil från Stockholm
tar man sig hit snabbt med flyget från Arlanda.
Reguljärt flyg finns sex dagar i veckan till
Hemavan Tärnaby Airport. Wasaline har daglig trafik 
över Kvarken mellan Vasa och Umeå. Busstrafik från 
Umeå finns med täta turer. Dessutom Lapplandspi-
len, direktbuss från Cityterminalen i Stockholm någ-

ra gånger i veckan. Tåget (nattåg) från södra Sverige
går till Vännäs, varifrån buss tar vid för de
avslutande milen till Hemavan Tärnaby.

Hemavan Tärnaby ligger nära Norge och
närmaste större tätort är Mo i Rana, cirka 10
mil från Hemavan.

Den samiska kulturen präglar i många
avseenden området och har utvecklats under
lång tid. I Tärnaby finns en samisk skola, och
i området kring Hemavan Tärnaby bedrivs
en mycket aktiv rennäring av två samebyar;
Vapsten och Ubmeje. 

På nästa sida hittar du ”torra fakta” om
Hemavan Tärnaby. Det finns naturligtvis
mycket mer att säga, kontakta oss gärna på Visit 
Hemavan Tärnaby, 0954-104 50 eller 
info@hemavantarnaby.se.

Hemsida och onlinebokning
www.hemavantarnaby.com

Sociala medier
www.facebook.com/hemavantarnaby.se och 
Instagram: visithemavantarnaby 
drivs av Visit Hemavan Tärnaby och speglar 
områdets olika aktiviteter och evenemang året runt.

www.facebook.com/hemavantarnaby och 
Instagram: hemavantarnaby 
drivs av Hemavan Alpint. Alpint fokus med härliga bilder 
från skidområdet och skidåkning samt info om bra paketer-
bjudanden och vinterns evenemang.

Instagramtagg som används både av destinationen och 
besökare är #riktigafjäll. Bilderna taggas på 
Instagram men visas även här: 
hemavantarnaby.se/riktigafjall/

Youtube kanaler
hemavantarnaby.com och Visit Hemavan Tärnaby.

Välkommen till riktiga fjäll!


