
Storhogna	
Storhogna Högfjällshotell & Spa är vackert beläget i Vemdalen, på gränsen till 
kalfjället 725 m öh. En genuin fjällmiljö med härlig skidåkning i pister och preparerade 
spår som under barmarksäsong är sagolika vandringsleder. Hotellet är en efterfrågad 
anläggning av både privat- och konferensgäster. Vi ingår i Svenska spahotell och har 
två gånger utsetts till Sveriges ledande spahotell av Travel Award. Vi är 
Vasaloppscertifierade för både längdåkning och löpning. 
Storhogna Högfjällshotell & Spa i Vemdalen har fått flera utmärkelser och certifikat.  
• - 69 poäng av 100 i Gourmetguiden White Guide 2017 
• - Certifierat träningscenter för Vasaloppet både för längdåkning och löpning 
• - Medlem i Svenska Spa-hotell. 
• - Prisbelönt för bästa Spa-anläggning två år i rad av World Travel Awards 
White Guide 
 
I 2017 års upplaga av Gourmetguiden White Guide fick vi 69 poäng av möjliga 100 
och ger vårt kök kategoriseringen "Mycket God Klass". White Guide som utkommer 
årligen är en heltäckande kartläggning av landets intressantaste restauranger.White 
Guide 

Svenska	spahotell	
Svenska Spahotell är en förening för svenska högkvalitativa anläggningar med 
spaverksamhet. För dig som gäst är därmed en anläggnings medlemskap en garanti 
att det finns ett visst utbud av behandlingar och aktiviteter samt att dessa utförs av 
välutbildad personal. Svenska Spahotell 

World	Travel	Awards	
Storhogna Högfjällshotell & Spa är utnämnt till Sveriges ledande spa-hotell av World 
Travel Awards två år i rad. 
WTA är den internationella reseindustrins motsvarighet till Oscarsgalan och anses 
vara ett av finaste utmärkelser ett reseföretag kan få. 167000 resebyråer, 
turistorganisationer och andra aktörer inom reseindustrin från hela världen röstar 
fram sina favoriter inom olika regioner. World Travel Awards 
 
Med det bästa ur två världar - En fjällvärld rik på möjligheter som ger skärpa och 
kreativitet och en Spavärld med njutning och avkoppling får konferensen på 
Storhogna det som skapar sammanhållning, energi och kreativitet som är så viktigt 
för att konferensmålen ska nås. 
Nedan finns förslag på olika konferenspaket - vi har något som passar alla grupper 
och vi hjälper er utforma er konferens utefter era önskemål. 
 
Snabbfakta	
– Fullskalig konferens- och eventanläggning, öppet året om 
– Kapacitet för över 550 personer i 7 flexibla lokaler 
– 53 rum och sviter med totalt 162 bäddar 
– Storhogna Vinterträdgården fick 67p i 2017 års upplaga av White Guide. 



– Vinterträdgårdens restaurang med plats för 200 sittande gäster 
– Unika eventytor för möten, lansering, show 
– Skidbackar, längdspår och vandringsleder direkt utanför dörren 
– Stort aktivitetsutbud året om (skotersafari, hundspann, golf  m.m.) 
 

Resan	hit	
Avstånd till oss på Storhogna Högfjällshotell & Spa 
Stockholm 47 mil  
Göteborg 65 mil 
Oslo 47 mil 
Sundsvall 20 mil 
Östersund 11 mil 
Sveg 8 mil 
 
VÄGBESKRIVNING	
Från Stockholm 
Sträcka Tönnebro-Bollnäs-Järvsö-Ljusdal-Kårböle-Ytterhogdal-Rätan-Storhogna. 
 
E4 norrut till Tönnebro som ligger efter Gävle, därefter väg 83 via Tönnebro-Bollnäs-
Järvsö till Ljusdal-Kårböle för att här ta av på väg 84 mot Rätan sedan väg 315 hela 
vägen till Storhogna. 
 
Alternativ vägbeskrivning från Stockholm 
Sträcka Hudiksvall-Ljusdal-Kårböle. 
E4 norrut till Hudiksvall som ligger efter Gävle och Tönnebro, därefter väg 84 via 
Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal-Rätan, sedan väg 315 hela vägen till Storhogna. 
 
Från Malmö och Göteborg 
Väg 45 från Göteborg hela vägen till Sveg. Ta därefter väg 84 mot Funäsdalen och 
sedan väg 315 mot Vemdalen och vidare till Storhogna! 
 
FLYG 
Flyg till Östersunds Flygplats, 11 mil från Storhogna. 
SAS flyger från Arlanda året runt till Östersund. 
BRA Flyg flyger från Bromma året runt till Östersund och med direktflyg 
DIREKT flyg från Arlanda till Sveg, 8 mil från Storhogna 
 
TAXITRANSFER	
Via oss kan du boka taxitransfer Frösön/Östersund-Storhogna. 
Pris: 500:-/person vid minst 2 personer per resa. 
 
 
BUSS MED HÄRJEDALINGEN 
Dagliga tur- och retur resor från bl.a. Stockholm Cityterminalen och flera orter med 
ankomst till Storhogna Högfjällshotell & Spa.  
 


