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Familjefjälltur - Treparksmötet 
 

Detta är arrangemanget för familjerna som vill upptäcka och uppleva mer 

tillsammans! Följ med på stugtur i världsarvet Laponias vackra vintervärld. Vi rör 

oss i gränslandet mellan de tre stora nationalparkerna Sarek, Padjelanta och 

Stora Sjöfallet. Vi avslutar veckan på Saltoluokta fjällstation.  

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Pris 12 273 kr (vuxen från 16 år, medlem) / 6400 kr (barn 

upp till 15 år, medlem) 

Datum 5-11/4 2020 

Mötesplats Busshållplats vid STF Ritsem 

Samling (tid/plats) Vid bussens ankomst 

Avslutning (tid/plats) Efter lunch avresedagen 

Deltagarantal (min/max) Minst 8 / max 16 

Minimiålder Rekommenderad ålder på barnen 10-16 år. Har du 

yngre barn vill vi att du tar en dialog med ansvarig 
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guide innan du bokar. 

För vem? Den äventyrslystna familjen som vill testa på en riktig 

stugtur vintertid. 

Erfarenhet Ni bör ha god kondition, vana av att vara utomhus på 

vintern och ha åkt längdskidor tidigare. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Bädd i flerbäddsrum på Saltoluokta fjällstation och i 

fjällstugorna Vaisaluokta, Kutjaure och Akka. 

 

Sänglinne och handduk ingår på Saltoluokta men för 

stugorna behöver du själv ha med reselakan/tunn 

sovsäck och resehandduk. 

Måltider Helpension från middag på ankomstdagen till lunch 

på avresedagen. 

Måltiderna i stuga lagar vi tillsammans och de är av 

lite enklare karaktär. Sista kvällen äter vi 

trerättersmiddag på Saltoluokta fjällstation. 

 

Har du eller någon i sällskapet allergier eller 

specialkost ber vi er att ange dessa i god tid till 

saltoluokta@stfturist.se så vi kan planera för maten vi 

tar med oss ut på stugorna. 

Transport I paketet ingår lokala skotertransporter. 

Busstransporter ingår ej utan betalas på plats (buss 

till Ritsem för start samt buss till Saltoluokta näst sista 

dagen).  

Ledare/Guide Guide med Fjälledarnormen eller motsvarande. 

Övrigt Avbokning kan ske fram till 30 dygn innan ankomst. 

Därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1:  

Ankomst till STF Ritsem med buss eller bil strax efter lunch (möjlighet finns att köpa 

lunchlåda från Saltoluokta fjällstation, ange i så fall det till era guider i god tid). 

Redan här ska ni vara ombytta och klara för att fara ut på tur direkt. Den utrustning ni 

ej behöver för stugturen lämnas i separata väskor i Ritsem under tiden.  

 

Tidig eftermiddag så åker vi över sjön till stugplatsen i Vaisaluokta. Skidåkning i ca 

15 kilometer för den som skidar hela vägen (möjlighet finns att åka delar av sträckan 

med skotertransport). Stugan ligger vid Akkajaures strand på Nordkalottleden. 

Härifrån har du en vidsträckt utsikt över Akkajaure och fjällen. 

I Vaisaluokta installerar vi oss för natten och lagar gemensam middag. 

 

mailto:saltoluokta@stfturist.se
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Dag 2:  

Idag skidar vi till Kutjaure fjällstuga. Mellan stugplatserna Vaisaluokta och Kutjaure är 

det ca 18 kilometer. 

STF Kutjaure ligger med en dånande strid fors som närmsta granne. Från 

köksfönstret har du en hänförande utsikt mot Padjelantas böljande vidder. 

Fjällstugan ligger på Nordkalottleden alldeles vid gränsen till Padjelanta nationalpark. 

 

Dag 3: 

Dagstur i Kutjaures omgivningar.  

 

Dag 4: 

Vi skidar till Akkastugorna, ca 16 kilometer. Vid fjällstugan ligger fjället Áhkká – 

Lapplands drottning – som fondvägg i öster och du hör det svaga bruset från den vilt 

fräsande forsen i Vuojatädno två kilometer bort på Padjelantaleden. Många anser att 

fjällstugan har STFs vackraste utsikt. 

På kvällen tänder vi bastun och spanar på himlen och de vackra fjällkonturerna 

genom bastufönstret. 

 

Dag 5: 

Dagstur och pimpelfiske vid Akkastugorna. 

 

Dag 6: 

Vi skidar tillbaka över Akkajaure och tar bussen till Saltoluokta fjällstation. Där väntar 

vedeldad bastu vid sjön Langas och trerättersmiddag i restaurangen. 

 

Dag 7:  

Frukost och lunch i restaurangen, det går även att få med ett lunchpaket om ni vill 

göra en egen tur i omgivningarna under dagen. Egen tid fram till avfärd. 

 

De flesta av dagarna på stuga packar vi med oss lunchpaket från frukosten som vi 

äter under skidturen. Vi hjälps åt med de gemensamma sysslorna på stugorna, som 

att hämta vatten, hugga ved etc. 

 

Programmet är preliminärt och kan komma att ändras beroende på väder och vind 

samt gruppens kondition. 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • Turskidpaket (turskidor, stavar, stighudar, 

pjäxor) ingår för vuxna och barn. OBS dock att 

detta måste bokas i god tid så vi får med oss 

rätt storlek till er. Boka utrustningen här och 

ange i kommentarsfältet i sista steget att ni är 

deltagare på den här turen. 

• Gruppgemensam säkerhetsutrustning för 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev9a1GtZUW1xb_9Pp9QIbrh5aISieFHy009tKxhDwxmNWOlQ/viewform?usp=sf_link
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vinterfjäll (första hjälpen, liggunderlag, 

vindsäckar, spadar). 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Termos, minst 0,7L per person 

• Vattenflaska, minst 0,7L per person 

• Ryggsäck för dagsturer, minst 50L för vuxna 

och 30L för barn, med avbärarbälte 

• Solglasögon 

• Goggles 

• Personlig hygien (liten tvål, resehandduk, 

tandborste, tandkräm) 

• Personliga mediciner 

• Skavsårs-kit (leukoplast, sporttejp, compeed) 

• Toapapper, tändstickor och skräppåse 

• Kåsa och spork 

• Reselakan eller sovsäck att sova i på stuga 

• Karta (exempelvis Calazo Sarek och 

Padjelanta) och kompass 

• Litet anteckningsblock och penna 

• Pannlampa 

• 2 omgångar strumpor/sockor av ull. En 

tunnare liner och en tjockare att ha ytterst 

• 2 uppsättningar ullunderställ, ett att ha när du 

skidar och ett torrt att byta om till i stugan 

• Vindtäta byxor för vuxna och vind- och 

vattentäta byxor för barn 

• Vind- och vattentät jacka/anorak 

• Mössa 

• Halsduk/buff 

• Handskar, gärna ett par tunnare handskar att 

skida i och ett par tjockare tumvantar 

• Varm tröja, fleece eller ull 

• Dunjacka eller extra varm stor tröja 

• Damasker 

• Solskydd med faktor 20 eller högre 

• Innetofflor att ha på stugan för att slippa bli 

blöt om fötterna 

• Varma kängor, gärna med ullsulor i  

 

Ha med dubbla uppsättningar vantar, mössa och 

strumpor till barnen. 

 

Mycket av denna utrustning kan du köpa i vår butik i 

Saltoluokta. Hör gärna av dig innan om du vill vara 

säker på att en specifik vara finns. 
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Tänk på att packa lätt! Utöver din egen personliga 

turutrustning tillkommer också mat och vatten samt 

gruppgemensam säkerhetsutrustning.  

 

Packa stugutrustning separat och den utrustning du 

inte behöver i en annan väska som förvaras tills vi 

avslutar i Saltoluokta. 

 

Glöm inte nödvändig utrustning som skavsårstejp, 

solskydd och solglasögon! 

Bra att ha • Hand-/fotvärmare om du är en frusen person 

• Bok 

• Kikare 

• Favoritsnacks 

• Kamera och extrabatterier 

Hyra av utrustning Behöver du hyra något annat från oss? 

Läs mer om vad vi har i vår uthyrning här. 

 

OM OMRÅDET 

 

På gränsen till de stora nationalparkerna Stora Sjöfallet/Stour Mourkke, Sarek och 
världsarvet Laponia ligger Saltoluokta fjällstation. Här finns fantastiska förutsättningar 
för nya upptäckter i fjällbjörkskogen och för fina turer på kalfjället!  
 
Våra arrangemang är märkta med ekoturismmärkningen Nature’s Best, vilket betyder 
att vår anläggning och våra arrangemang aktivt arbetar för att inte utsätta naturen för 
onödigt slitage, arbeta med lokala leverantörer och ta hänsyn till de specifika 
förutsättningar som finns i området. 
 
Hundar är inte välkomna under våra arrangemangsveckor, men varmt välkomna till 
fjällstationen om du vill göra en egen tur hit. Vi har hundrum i Gamla station och 
Förarstugan. Har du med dig hund behöver du känna till de lokala bestämmelserna 
kring var du får vistas med din hund. Hunden måste hela tiden vara kopplad eftersom 
vi befinner oss i renbetesland. Mellan 1a januari och 30e april får du medföra kopplad 
hund i nationalparkerna Stora Sjöfallet/Stour Mourkke och Sarek, medan det under 
resten av året råder totalförbud mot hund i nationalparkerna. 
 
Saltoluokta fjällstation uppfördes 1912 och vår nuvarande huvudbyggnad är en timrad 
träbyggnad från 1918. Än idag använder vi originalmöblerna i matsal och 
sällskapsrum och låter öppna eldar värma och sprida stämning i huset. 
 
I vår butik och uthyrning hittar du det mesta du behöver för din vistelse.  
 
Vi har öppet wifi som du gärna får använda – men det är inte så snabbt!  
Telia och Telenor har hyfsad täckning i området så tar du med dig telefon 
rekommenderar vi dessa abonnemang.  
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
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HITTA HIT 

 

Vi rekommenderar ett miljövänligt resande. Från Stockholm/Göteborg finns dagliga 

avgångar med tåg till Gällivare. I Gällivare ansluter buss 93 till Kebnats (Saltoluokta 

vid väg). Vi möter alltid bussen med skotertransport vintertid och båt sommartid. 

Boka gärna buss och tåg på samma biljett, då har du resegaranti ifall buss/tåg är 

försenat. Läs mer om hur du tar dig till oss här. 

 

Du vet väl om att du som är STF-medlem har rabatt på SJ?  

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. Vanliga 

frågor och svar hittar du här. 

 

Bokning:  

bokningen@stfturist.se 

010 190 23 60 (vardagar kl. 09–18) 

 

Kontakt, STF Saltoluokta fjällstation:  

saltoluokta@stfturist.se 

010 – 190 23 50  

 

www.saltoluokta.se 

 

 

 

 
 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/hitta-hit/
https://www.svenskaturistforeningen.se/for-medlemmar/dina-medlemsformaner/medlemserbjudande-pa-resor-med-sj/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/vanliga-fragor/
mailto:saltoluokta@stfturist.se

