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Information
Län: Jämtland
Kommun: Strömsund
Kategorier: Stugor
Position: 64.3913,14.3948

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S90042?A=2043646

Beskrivning
I vackra Håkafot i Gäddede kommun finner man en mycket
vacker fjällvärld med hela 55 mjuka fjälltoppar över 1000möh. Här
finns gott om vandringsleder och med sjöar och fiske precis
utanför dörren. Semesterhuset är rymligt och består av två plan
och källare. Huset är mycket lämpligt för en större familj och fiske-
och naturintresserade. Fisket i området är känt med ett mycket
bra bestånd av ädelfisk. Här har du möjlighet att få abborre,
gädda, gös, forell, röding, harr och öring. Huset är rymligt och har
3 sovrum och med totalt 6 bäddar. 3-stjärning standard med
moderna detaljer i inredningen.Ägaren berättar: Jag köpte huset
eftersom jag gillar att vara ute i naturen. Här finns många
motionsspår och landskapet är mycket varierande med skog,
sjöar och kullar som förblir snöiga även under sommaren. På
stigarna får vi till vår glädje även lov att använda våra
mountainbikes. För den som vill ta sig fram på en vanlig cykel
finns här också många bra vildmarksvägar. Landskapet är
hisnande och det är inte så mycket trafik. En annan väldigt trevlig
sysselsättning på sjön är stand up paddleboard som vi brukar
göra när det är isfritt och inte blåser. De som kommer med sina
egna kanoter/kajaker eller hyr på plats i Gäddede kan paddla upp
till ett fantastiskt vattenfall på andra sidan sjön. Skidåkning är
också bra med markerade spår från Gäddede. Med touring skidor
kan man till och med börja direkt från huset, men då finns det
inga markerade spår utan man får använda de motionsspåren
eller göra egna, men det kan upplevas branta för vissa
människor. Min fru och jag brukar vandra i naturen utan att
använda de markerade spåren och det brukar gå bra att hitta
vägen.
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