


En ny fjällby är på väg att 

växa fram i hjärtat av 

Jämtland. 

Med torvtak från Norge, 

timmer från Ryssland, massiva 

ekgolv från Estland, badrum 

inspirerade av Asien, öppen 

spis och flera badrum i varje 

lägenhet tar vi boendet i fjällen 

till en ny nivå. 

 

Två stora hus är nu klara för 

uthyrning, med 4 lägenheter i 

varje, från 96 kvm (6+2 

bäddar) till 170 kvm (8+6 

bäddar). 

 

Garage i källaren med 8 p-

platser, och stora skidförråd 

för varje lägenhet. 
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Klövsjö är ett vinterparadis, med 

ski-in/ski-out till några av Jämtlands bästa 

backar. 

Ta på dig pjäxorna vid husen, och glid in 

pisten, eller ta dig ut på kalfjället på 

längdskidor. 

 

Åk pulka i vår egen pulkabacke, eller ta en 

tur med hundspan in till Samevistet. 

 

Sittliften Klövsjö Express ger dig en optimal 

skidupplevelse – här är liftköerna korta och 

du hittar nerfarter för både nybörjare och 

elitåkare. 

 

Ta din snöskoter och åk direkt från 

fastigheten och ut på lederna.  
 

 

 

 



Om sommaren och 

hösten erbjuder Klövsjö en 

rad upplevelser för den 

aktiva familjen. 

 

Golfbanan ligger 3 km 

bort. Fiske och jakt har du 

inom promenadavstånd. 

 

Flera av Sveriges 

vackraste vattenfall ligger i 

området. 

 

Cykelleder och 

vandringsleder på fjället. 

 

Promenadavstånd till 

hotellet med restaurang 

och bar. 
 

 

 



Våra lägenheter för uthyrning består av åtta 

lägenheter för självhushåll, från 96 kvm (3 sovrum och 2 

badrum för 6-8 gäster) till 170 kvm (4/5 sovrum, tre 

badrum, för 10-14 gäster). 

  

Varje lägenhet har den samma genuina fjällkänslan. 

Stor öppen spis, badrum inspirerade av Asien, bastu, 

full utrustat kök och allrum med musikanläggning och 

TV. Ännu en TV i ett av sovrummen. Gratis trådlöst 

internet. Kvalitetsängar från Carpe Diem för att 

säkerställa en god natts sömn. 

  

Stora balkonger och naturen precis utanför dörren. 

Parkering i garage under huset ger en nästan bilfri 

vistelse. 



Minikonferenscenter & Storstuga 

Våra hus är ritade som en gedigen 

storstuga. Med 15 dubbelrum och 10 

badrum så är det tillräckligt med 

utrymme för grupper upp till 20 

personer.   

 

Den ena lägenheten är utformat för 

att vara det sociala hjärtat i huset, 

och har ett extra stort kök med bl.a. 

dubbla ugnar och stort matbord. 

Allrummet är extra stort med en skön 

öppen spis, och det är här ni samlas 

för gemensamma möten, måltider 

och fest på kvällen.  

 

Eftersom huset är indelat i fyra 

lägenheter, så kan du enkelt 

anpassa det du hyr efter ditt behov.  

 

Ta med företaget, familjen eller 

golfgänget och njut av något av det 

bästa boendet du hittar i svenska 

fjällen. 

 



 



Jämtländsk mattradition har de senaste 

åren blivit väldigt populärt, och Klövsjö har tagit 

en tätposition. 

 

Kullens Gårdsmejeri gör prisbelönade ostar – har 

du provat Maximus, en lokal variant av 

parmesan? 

 

Passa på att stanna på Stenugnsbageriet och 

prova deras prisbelönade surdegsbröd med 

tranbär och fiskröra från Börtnan – en lokal 

delikatess. 

 

Klövsjö Gårdsbryggeri kommer ständigt ut med 

nya ölsorter, och arrangerar ölprovning på Hotell 

Klövsjöfjäll. 

 

Från Klövsjö Panorama har du cykelavstånd till 

Klövsjö, Sveriges vackraste by. 

 
 

 

 

 

Klövsjö Panorama erbjuder lägenheter  för 

uthyrning och försäljning. 

Önskar du boka en semester, eller info om vad 

som är till salu? Ta kontakt idag. 

 

Tor Erik Westvik 

Klövsjö Panorama Mountain Lodge & Resort  

Ett fjällprojekt i regi av  

Scandinavian Premium Resorts AB 
 

www.klovsjopanorama.se 

info@klovsjopanorama.se 

+46 (0)709 423 298 


