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SINGEL I SALTO  
 

I över femton år har arrangemanget Singel i Salto fört samman ensamresenärer 

på Saltoluokta fjällstation. Det här är arrangemanget där du får upptäcka vår 

fantastiska fjällnatur tillsammans med nya vandringskompisar! 

 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

Pris Medlem från 8580 kr 

Datum 5-10 juli 2020 

Mötesplats STF Saltoluokta fjällstation 

Samling (tid/plats) Samling i sällskapsrummet kl.17:00, 5:e juli 

Avslutning (tid/plats) Förmiddagen den 10:e juli 

Deltagarantal (min/max) Min 16 / max 24 

Minimiålder 18 år 

För vem? Dig som reser själv och vill träffa nya vandringskompisar. 

Erfarenhet Du bör klara av att vandra 10 km med 10 kg på ryggen. 

Ingen tidigare erfarenhet av fjällvandring krävs. 
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DETTA INGÅR I PRISET 

Logi Du bokar själv den rumstyp som passar dig, från bädd i 

delat rum till enkelrum med dusch och toalett på rummet. 

Måltider Helpension, från middag på ankomstdagen till frukost på 

avresedagen. Vi inleder dagen med vår KRAV-märkta 

frukostbuffé där vi också packar med oss ett lunchpaket att 

ha med på dagens aktiviteter. Vill du boka till lunch på 

ankomst- eller avresedagen ber vi dig meddela detta i 

förväg till: saltoluokta@stfturist.se

 

Allt kött vi serverar i restaurangen är vilt- eller renkött. 

Fisken är i största möjliga mån lokalfångad. Vår restaurang 

är KRAV-märkt och vi strävar efter att arbeta med 

lokalproducerade råvaror. 

Vi serverar gärna fullgoda veganska och vegetariska 

alternativ. Har du eller någon i sällskapet allergier eller 

specialkost ber vi er att ange dessa innan ankomst till 

saltoluokta@stfturist.se.  

Transport Vi möter alltid buss 93 med båten M/S Langas sommartid. I 

paketet ingår båttransfer tur och retur. 

Ledare/Guide Erfarna guider med Fjälledarnormen eller motsvarande och 

god lokalkännedom. 

Övrigt Avbokning kan ske fram till 30 dygn innan ankomst. 

Därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM (kan komma att ändras beroende på väder och vind) 

Dag 1:  

Ankomst. Välkomstmöte och presentation innan middagen. 

 

Dag 2: 

Dagstur, ”mjukstart”. 

 

Dag 3: 

Dagstur till samevistet Pietsjaure, där vi bjuds på glödkaka och rökt röding. 

 

Dag 4:  

Båtresa med M/S Langas västerut i dalgången. Lättare vandring med berättande om Stora 

Sjöfallet, Sourvadammen, nationalparkerna och Laponia. 

 

Dag 5:  

Topptur till Lulep Gierkav. 

 

Dag 6: 

Avresedag efter avslutning med kaffe och utvärdering.  

 

mailto:saltoluokta@stfturist.se
mailto:saltoluokta@stfturist.se
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UTRUSTNING 

Utrustning som ingår I priset ingår en Salto-t-shirt i valfri färg. 

Utrustning vi rekommenderar • Reselakan, om du inte bokat en rumstyp där lakan 

ingår 

• Termos, kåsa och spork 

• Vattenflaska 

• Vandringsryggsäck, ca 30-40L 

• Hygienartiklar  

• Toalettpapper, tändstickor, skräppåse 

• Skavsårsplåster 

• Karta (t.ex. Calazos Sarek & Padjelanta) och 

kompass 

• Ligg-/sittunderlag att sitta på 

• Myggmedel och mygghatt 

• Solstift 

• Keps/solhatt 

• Solglasögon 

• Gummistövlar/vandringskängor/trailskor, gärna 

med uttagbara sulor som är lätta att torka 

• Tunna ullsockor + tjockare ullsockor, flera ombyten 

• Underställ i ull eller syntet 

• Fingervantar, mössa, buff 

• Mellanlager i ull eller fleece 

• Skalplagg/regnkläder att ha ytterst 

• Rena ombyten till middagarna 

Undvik bomullsstrumpor och bomullsunderställ eftersom de 
kyler när de blir fuktiga. Ull- ullfrotté eller syntetmaterial är 
bättre. Ull har fördelen att det värmer i alla lägen även vid 
vila eller efter ansträngning medan syntetmaterial endast 
fungerar optimalt vid aktivitet.  

Bra att ha • Innetofflor/sandaler 

• Shorts och t-shirt om det verkar bli varmt 

• Kikare 

• Kamera 

• Vandringsstavar 

Butik och uthyrning på 

Saltoluokta fjällstation 

I vår butik och uthyrning kan du komplettera inför fjällturen. 

Vi hyr bland annat ut utrustning för både sommar- och 

vinterturer. Läs mer om vårt sortiment i butik och uthyrning 

här. 

 

 

 

 

 

https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-saltoluokta-fjallstation/butik-uthyrning/
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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. 
 
Under våra arrangemangsveckor tillåter vi inte att hundar är med. Men de är varmt välkomna 
till fjällstationen om du vill göra en egen privat tur hit.  
Har du med dig hund behöver du känna till de lokala bestämmelserna kring var du får vistas 
med den. Hunden måste hela tiden vara kopplad eftersom vi befinner oss i renbetesland. 
Mellan 1:a januari och 30:e 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.  

 

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. 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? 

Vanliga frågor och svar hittar du här. Hittar du inte vad du sökte? Varmt välkommen att 

kontakta oss så ska vi guida dig vidare på bästa sätt! 

 

Bokning mejl: bokningen@stfturist.se 

 

Bokning telefon: 010-190 23 60 

 

Kontakt STF Saltoluokta fjällstation:  

saltoluokta@stfturist.se 

010 – 190 23 50  

 

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

