
Med Lillsved som bas kan du uppleva klipp- och 

strandbad, tysta djupa skogar, härliga odlade 

och betade marker. Ta bussen, båten eller bilen 

ända fram och sedan kan du ge dig ut med vand-

ringsstaven och njuta av den fina naturen på nor-

ra Värmdö i Stockholms skärgård. 

När du anländer till Lillsved dag 1 är du välkommen till 

Herrgårdens reception där du checkar in och får vand-

ringskartor och information om olika vägval i omgivning-

arna.  

Förslag: Ta en kortare tur längs havet följd av en god 

middag i matsalen. På kvällen badar du bastu i Idrottshu-

set och kopplar av i Herrgården eller i huset där du bor. 

Vid frukostbuffén dag 2 packar du ditt eget lunchpaket 

och fyller din termos med varm dryck innan du ger dig ut 

på stigar och grusvägar längs skog, äng och hav. Möt älg, 

hjort och rådjur. Höj blicken mot havsörn, fiskgjuse och 

korp. Lyssna till naturens alla ljud. 

Se spår och leder på nätet: https://naturkartan.se/

sv/varmdokommun/lillsveds-folkhogskola  

Paketpris (STF medlem): I tvåbäddsrum: 855 kr. 		

I enkelrum: 980 kr. Barn 4-15 år 525 kr, 0-3 år gratis. 

Bokning online: https://www.svenskaturistforeningen.-

se/anlaggningar/stf-lillsved-vandrarhem/ 

Mail: info@lillsved.se Telefon: 08-541 385 30. 

I priset ingår 

Boende en natt, del i vandrarhemsrum med 
dusch och wc  

Sänglinne & handdukar 

Slutstädning 

Middag; dagens rätt eller vegetariskt 

Frukostbuffé  

Lunchpaket från frukostbuffén (ta med 
egen termos)  

Bastubad 

Kartor  

Gåstavar 

Fri parkering på angiven plats
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