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Turinformation Korallgrottan
Heldagstur kl.9-17 (7-8 timmar)
Juni-August
Tisdagar och lördagar
Med reservation för att turerna kan bli fullbokade.
Övriga dagar kontakta oss. Extraturer kan göras ordnas vid mån av tid - kontakta oss för pris.

Vi möts vid parkeringen i Ankarvattnet (se karta nedan). Därifrån är det 4 km lättsam
vandring på spångad led genom en vacker och trolsk fjällgranskog.
Plötsligt ser vi hur landskapet förändras. Vi träder in i ett stråk av kalkstensberggrund
och möter en dolin, ett tecken på att någonting händer under marken. Spänningen stiger
och vi letar oss vidare. Snart kommer vi fram till Kratern, en av grottans ingångar, där
bäcken störtar ner i underjorden och vi känner hur upptäckarglädjen lockar oss ner mot
öppningen.
Lokalt fika

Väl framme vid grottan samlar vi ny energi från fika bestående av lokalproducerade läckerheter innan vi
tar på oss grottutrustningen. Vi utgår från en raststuga nära en av ingångarna där det finns möjlighet att
lämna värdesaker i ett låst rum. Här finns också utedass, en eldstad samt friskt källvatten.

Grottäventyret

Nu är det dags att gå ner i grottan. Vi letar oss in genom grottöppningen och utforskar Sveriges längsta
grotta i omkring två timmar. Väl nere i grottans totala mörker upplever vi det magiska i att vara helt
bortkopplad från omvärlden.
Här får vi se de unika formationer som kan bildas i dessa typer av grottor som ”grottbacon”, koraller
och urgamla stalaktiter. Vi kryper igenom trånga kryppassager och vandrar i jättelika salar – vågar du
prova att krypa in i Språkröret?
Efter cirka två timmar ser vi ljuset skymta fram från Kratern och vi är tillbaka ovan jord. Passa på att ta
en uppfriskande dusch i vattenfallet!

Lunch över öppen eld

Efter grotturen gör hungern sig påmind och turen avrundas med en gemensam lunch. Lunchen tillagas
av lokala råvaror över öppen eld och vi avnjuter maten tillsammans i det fria innan vi vandrar tillbaka
till vägen.
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Korallgrottan Meny
Vi på Vilseledaren tycker det är viktigt att handla lokalt. Vi vill lyfta fram områdets lokala produkter och
ge dig som gäst ett mervärde på våra turer. Därför köper vi in produkter från lokala matproducenter för
att ge dig ett smakprov på våra lokala mathantverk. Utöver det försöker vi köpa in så mycket ekologiskt
som möjligt. Här är ett exempel på vad som bjuds på under turen:
Fika
- Hembakt tunnbröd från Blåsjön. Bakat i vedeldad ugn på gammeldags vis – som tunnbröd ska vara!
- Handgjorda korvar av älg och björn från Fågelbergets Gårdschark samt Hemgårn kött och lantbruk
- Getmese från Hillsands Getgård
- Ostar från Hillsands Getgård
- Hembakt fikabröd och krus (krus=jamtska för kaka)
… och såklart mörkrostat KRAV-märkt kokkaffe från Lemmelkaffe som tillagas över öppen eld. För
den som hellre vill ha te har vi olika ekologiska teer från Brunkullan samt varm choklad.
(med reservation att fikat kan variera under säsongen)

Lunch

Älgskav med kokt potatis som tillagas över öppen eld. Serveras med lingonsylt och avnjutes i det fria.

Pris:
Vuxen: 1150 kr
Ungdom (16-19 år) och studenter*: 950 kr
Barn (10-15 år): 750 kr
*vid uppvisande av giltig studentlegitimation.

Plats: Samling vid parkeringen i Ankarvattnet (se karta nedan). Har du inte egen bil hör
av dig till oss så försöker vi hjälpa dig med skjuts.
När: kl. 9:00
Tid: 7-8 timmar
Antal deltagare: 1-12
Vandring totalt: 8 km
Åldersgräns: 10 år.
Svårighetsgrad: Grotturen består till en början av en del kryppassager där man måste krypa på alla
fyra för att sedan övergå till partier där man kan gå upprätt. Takhöjden varierar från 0,5-8 meter och det
är oftast brett i sidled. Trängre partier finns för den riktigt krypsugne. Vi anpassar turen efter gruppen
och deras förmågor men denna tur kräver att du har fullgod rörlighet och orkar gå minst 8 km.
Observera att denna grotta inte är tillrättalagd utan här kryper vi helt på naturens villkor.
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Vill du inte krypa i grottan utan bara följa med på vandringen? Eller vandrar du
kanske i området och vill njuta av en god lunch? Det går självklart bra att bara boka
fika och lunch (200:-/pers). Detta måste bokas senast dagen innan.

Detta ingår:

- Guide
- Fika
- Lunch
Utrustning:
- Knäskydd
- Regnbyxor
- Overall
- 2 par handskar
- Hjälm
- Pannlampa

Ta med:

Kläder efter väder
Heltäckande kläder att ha under grottutrustningen
Varm tröja (det är endast 4 grader i grottan)
Rejäla gärna vattentäta skor (gummistövlar, kängor)

Säkerhetsinformation

Deltagare på denna tur ska vara medvetna att detta kan upplevas som en fysiskt krävande tur och vi
kommer befinna oss i en utsatt miljö. Det är viktigt att alla deltagare följer de säkerhetsinstruktioner
guiden ger. Har du något medicinskt tillstånd som kan påverka ditt deltagande på turen måste
du meddela detta i samband med din bokning.
Grottan har känsliga områden med sköra formationer och det är mycket viktigt att deltagarna lyssnar på
guiden. Om detta inte följs kan du tvingas avbryta turen och guiden ledsagar dig ut ur grottan.

Vid bokning

Har du någon allergi eller önskar specialkost ber vi dig meddela detta i samband med din
bokning så att vi kan ordna något till dig med. Bokning sker senast en dag innan utsatt tur, men
observera att det är bra att vara ute i god tid då turerna kan vara fullbokade.

Avbokning

Avbokning ska ske senast 14 dagar innan turens avgång. Nedan ser du kostnader för avbokning:
• Inom 7 dagar – 20 % av bokningen.
• Inom 2 dagar – 50 % av bokningen.
• 1 dag innan avsatt tur debiteras fullt pris.
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Om turen måste ställas in på grund av avbokningar av andra gäster, extrema väderförhållanden,
sjukdom eller skada kommer du få full återbetalning. Om du inte kan följa med på grund av sjukdom
får du full återbetalning vid uppvisande av läkarintyg.

Betalning

Betalning sker innan turens start. Betalning kan ske i förväg med kort i samband med bokning via vår
hemsida, till vårt bankgiro 184-5585 eller via Swish 123 006 35 78. Ni kan också betala hos oss på vårt
kontor i Stora Blåsjön eller på plats via kort, Swish eller kontant. Vill ni betala via faktura tar vi ut en
faktureringsavgift på 30 kr. Meddela oss hur ni vill betala i samband med er bokning.

Mötesplats

Vi möts vid parkeringen vid bron i Ankarvattnet (meeting point) se karta nedan.
Besök gärna också vårt café och butik Kaffestugan i Stora Blåsjön. Här har vi café med hembakta
bakverk, butik och uthyrning av friluftsutrustning. Handla lokala produkter eller njut av en fika med
fantastisk utsikt. Välkomna!

