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FÖRVERKLIGA DINA FJÄLLDRÖMMAR HÖGST UPP
PÅ HÖGLANDET
Lofsdalen är hjärtat i Härjedalens vackra natur. En bevarad pärla som nu utvecklas mot en modern och samtidigt genuin fjälldestination för alla åldrar. Mot toppen av Hovärken skapas nu exklusiva bostäder – unika hem i en
småskalig fjällby med omedelbar närhet till naturen. Utsikten Höglandet ligger i direkt anslutning till skidbackar,
liftsystem, cross country-aktiviteter och service. Välkommen till ditt drömboende!
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GENERÖSA YTOR & SMARTA LÖSNINGAR
Tre husstorlekar med egna kvalitéer och funktioner ger möjlighet att hitta ditt drömboende på fjället.
Oavsett storlek bjuder husen in många gäster och erbjuder rymliga sociala ytor för umgänge både inomhus och utomhus. Allrum med dubbel takhöjd, braskamin och fantastisk utsikt över Lofsdalen. Öppet
kök och generös matplats. Farstukvist med skidentréer och smart platsbyggd förvaring samt torkskåp.
Särskilda låsbara utrymmen för sport- och skidutrustning. Ljusa och tilltagna sovrum med god förvaring.
Badrum med kaklade väggar, takdusch och tvättställ samt bastu.

MODERNA BOSTÄDER MED
EN NEDÄRVD HÄRJEDALSK
BYGGNADSTRADITION,
LÅGMÄLDA I SAMKLANG
MED OMGIVANDE NATUR.

HUSEN SÄLJS INKLUSIVE
HUSGERÅD OCH MÖBELPAKET
BEKVÄMT OCH SMIDIGT ATT
FLYTTA IN OCH DIREKT
KUNNA NJUTA AV FJÄLLEN!

M

Vissa avvikelser kan förekomma.
Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Enplanshus med inrett vindsloft.
67 kvm
Plan 0

Plan 1

Hus M är på 67 välplanerade kvadratmeter med entréplan bestående av hall med teknikdel, badrum och bastu
samt ett master bedroom. Här finns även ett härligt allrum med takhöjd i nock, panoramafönster mot fjällvy
och utgång till veranda. Kök och matplats är en del av allrummet som även har braskamin. En spiraltrapp leder
upp till det mysiga loftet med TV rum och ytterligare ett sovrum.

L

Vissa avvikelser kan förekomma.
Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Enplanshus med sluttningsvåning.
98 kvm
Plan -1

Plan 0

Hus L är på 98 kvm i två plan med entréplan som rymmer hall med smart förvaring, ett härligt master bedroom, badrum med dusch. Mot söder ligger allrummet med kök och matplats samlade, panoramafönster, utgång till balkong
samt braskamin. En trappa ner finns en mysig loungedel med plats för TV, två rejäla sovrum samt badrum med bastu.

XL

Vissa avvikelser kan förekomma.
Skala och mått kan avvika från verkligheten.

Enplanshus med sluttningsvåning
och inrett vindsloft.
133 kvm
Plan -1

Plan 0

Plan 1

Hus XL är på 133 kvm i hela tre plan där entréplanet har hall med gott om förvaring, ett stort master bedroom,
badrum med dusch samt allrum med kök och matplats. Allrummet har takhöjd i nock med öppet mot loftet ovanför, braskamin, panoramafönster samt utgång till balkong i söderläge. En trappa ner är loungedel med ingång
till två rejäla sovrum samt badrum med dusch och bastu. Loftet rymmer ytterligare ett allrum samt ett sovrum.

LOFSDALEN - 1125 M.Ö.H
LOFSDALEN

Lofsdalen är den lilla byn med den stora skidåkningen, beläget 6,5 mil nordväst om centralorten Sveg och är en
del av härliga Härjedalen. Här finns ett fantastiskt utbud för dig som älskar vacker natur, ett aktivt friluftsliv och
fjällvärldens genuina charm. Året om! Har man en gång haft förmånen att uppleva några dagar här, så vill man alltid
återvända. Här erbjuds en uppskattad blandning av stillhet och friluftsliv. Av orördhet och aktiviteter. Lofsdalen med
omnejd är perfekt för alla snöälskare, men är också ett sommarparadis för hela familjen. Förutom det populära fisket
har man satsat stort på cykling för både downhill och vanlig mountainbike. Alltid lika charmigt och genuint med en
unik vildmarkskänsla i civilisationen. Välkommen till fjällområdet med den varma atmosfären! I Lofsdalen finns alltid
något att göra året om - sommar som vinter.

VILL DU VETA MER?

Vill du veta mer om husen eller boka tid för husvisning
kontakta mäklare Malin Nyström, info@lofsdalenfastighet.se, mobil 070-2113518

