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GUIDAD DAGSTUR - STORA SJÖFALLET
Följ med på en historisk vandring i Laponiafjällen, till Stora Sjöfallet som en gång var ett
av Europas mäktigaste vattenfall. Vi njuter av att glida fram på en av fjällvärldens
vackraste sjöar, vandra i uråldrig skog och titta ut över det mäktiga vattenfallet. Vi lovar
en heldag i en av Sveriges vackraste nationalparker. Naturupplevelsen toppas av en
lunch med lokala smaker, tillagad över öppen eld tillsammans med vår kunniga guide.
INFORMATION OM ARRANGEMANGET
Pris
Datum
Mötesplats
Samling (tid/plats)

Avslutning (tid/plats)
Deltagarantal (min/max)

Medlemspris 895 kr/vuxen 448 kr/barn (6-15 år),
gratis för barn upp till 5 år.
Lördagar under perioden 19/6-18/9 2021, onsdagar
(och lördagar) under perioden 14/7-11/8 2021.
STF Saltoluokta fjällstation
Samling vid bryggan. Stäm av tid med receptionen,
exakt avfärdstid sätts när vi vet båttidtabell för
sommaren.
Tidig eftermiddag, bryggplatsen vid Saltoluokta
fjällstation.
Min 4 personer. Turen kan komma att ställas in vid för

Minimiålder

För vem?
Erfarenhet

få bokningar eller vid lågt vattenstånd
Förälder avgör i samråd med guide. Barnet ska klara
av att gå själv i vuxens tempo i ca 4 km, alternativt
sitta i bärsele/-ryggsäck.
För dig som vill uppleva natur- och kulturhistoria i
världsarvet Laponia.
Ingen tidigare erfarenhet krävs. Klara av att vandra ca
4 km i lugnt tempo i fjällterräng.

DETTA INGÅR I PRISET
Logi
Måltider

Transport
Ledare/Guide
Övrigt

Ej inkluderat. Boka logi på www.saltoluokta.se eller
kontakta bokningen@stfturist.se, 010-1902360
I aktiviteten ingår en enklare utelunch med lokala
smaker och kaffe på maten.
Vi serverar 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.
I paketet ingår båtturen Saltoluokta – Sjöfallsbryggan
tor.
Guide med god lokalkännedom
Avbokning kan ske fram till 7 dygn innan ankomst.
Därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp.

UTRUSTNING
Utrustning som ingår
Utrustning vi
rekommenderar
Bra att ha

Butik och uthyrning på
Saltoluokta fjällstation

Ingen utrustning ingår.
• Bekväma, vattentåliga vandringskängor
• Kläder efter väder
• Vattenflaska
• Kikare
• Kamera
• Snacks
• Vandringsstavar
• Sittunderlag
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.

OM OMRÅDET
På gränsen till de stora nationalparkerna Stora Sjöfallet/Stour Mourkke, Sarek och
världsarvet Laponia ligger Saltoluokta fjällstation. Här finns fantastiska förutsättningar

2 (3)

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 arrangemang, men varmt välkomna till
fjällstationen om du vill göra en egen privat 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 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
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