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SALTOLUOKTA – FAMILJEFJÄLL SOMMAR 

 

I utkanten av världsarvet Laponia, på gränsen till de stora nationalparkerna Stora 

Sjöfallet och Sarek ligger Saltoluokta fjällstation. Här finns fantastiska 

förutsättningar för nya upptäckter i fjällbjörkskogen och för fina vandringsturer 

på kalfjället. 

 
Redan under båtresan över sjön Langas stiger spänningen. Veckan kommer att 
fyllas av många upptåg och aktiviteter där barnens intressen och vilja bestämmer 
gränserna. Lekar och hissnande utflykter i stationens närhet kommer att varvas 
med spännande lite längre utflykter uppe på fjället. För föräldrarna erbjuds två 
separata guidade turer under veckan.

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

Pris Från 7495 kr (vuxen) / 2980 kr (barn) 

Datum 21-26/6 2021 

Mötesplats STF Saltoluokta fjällstation 

Deltagarantal (min/max) Min 12 / max 34 

Minimiålder Rekommenderat för barn mellan 6-12 år. 

För vem? För familjer som är sugna på fjälläventyr tillsammans. 

Erfarenhet Ingen tidigare erfarenhet krävs. 
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DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi 5 nätter på Saltoluokta fjällstation. Boka den rumstyp 

som passar dig och din familj. Vi har allt ifrån 

flerbäddsrum med enklare standard till dubbelrum 

med dusch och toalett. Linne och handduk samt 

slutstäd ingår i dubbelrummen och hotellrummen men 

ej i bädd i delat rum, kan då hyras som tillval. 

Måltider Helpension från middag på ankomstdagen till frukost 

på sista dagen. Önskar du köpa till lunch på ankomst- 

eller avresedag? Kontakta 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 med M/S 

Langas Kebnats – Saltoluokta tur och retur i samband 

med ankomst och avresa. 

Ledare/Guide Guide med Fjälledarnormen eller motsvarande. 

Aktivitetsledare med stor vana av barn och god 

lokalkännedom. 

Övrigt Avbokning kan ske fram till 30 dygn innan ankomst. 

Därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1:  

Ankomstdag – beroende på bussens tidtabell ankommer ni förmiddag eller 

eftermiddag. Det finns tid för att checka in, packa upp och göra sig hemmastadd. 

Under eftermiddagen/kvällen samlas vi för genomgång och presentation. Gemensam 

middag i matsalen 17.30 för stora och små. 

 
Dag 2: 
Lära-känna dag i skogen och vid sjön – samling utanför huvudbyggnaden.  
Vi leker och lär känna varandra, lär oss mer om hur en klär sig och om vilka djur som 
lever på fjället och i skogen. Lunch äter vi utomhus tillsammans. 
Barnmiddag i sällskapsrummet 16.45. Vuxenmiddag 17.30. Kvällsaktivitet utomhus för 
barnen 17.20-19.00. 
 
 

mailto:saltoluokta@stfturist.se
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Dag 3: 
Sjöfallstur – samling 08.00. 
Båttur upp till Stora Sjöfallet och guidad rundvandring. Vi tittar på vad som idag finns 
kvar av Stora Sjöfallet, kikar in i STF;s äldsta fjällstuga och avslutar turen med att laga 
mat över öppen eld. 
Barnmiddag 16.45. Vuxenmiddag 17.30. Kvällsaktivitet utomhus för barnen 17.20-
19.00. 

 
Dag 4:  
Kalfjällstur samt föräldratur. 
Tillsammans går vi upp på kalfjället, fikar och leker i snön (om den finns kvar). 
De föräldrar som vill går på föräldratur med egen ledare. 
Barnmiddag 17.00. Vuxenmiddag 18.00. Kvällsaktivitet utomhus för barnen 17.50-
19.00. 
 
Dag 5: 
Midsommarafton samt föräldratur. 
Tillsammans firar vi klassisk midsommar, vi bygger och dansar runt midsommarstång, 
gör midsommarkransar, leker lekar och går en tipspromenad. De föräldrar som vill går 
under förmiddagen på föräldratur med egen ledare. Sillunch med barnalternativ. 
Dagen avslutas med gemensam midsommarmiddag följt av avslutning och bildspel 
från veckan. 

 

Dag 6: 
Avresedag med tid att göra vad ni vill. 
Kom ihåg att städa ur rummen och checka ut innan 10.00. 
Slutstäd går att köpa till för att få extra ledig tid innan hemresan. I tvåbäddsrummen 
ingår slutstäd i priset. 

 

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

Program för varje dag kommer att sitta uppe bredvid receptionen i huvudbyggnaden 

under arrangemanget.  

 

Frukost serveras varje dag mellan 07-09. Bastun i Nåiden är varm varje dag mellan 

14:30-21:30. Receptionen har öppet mellan 08.00-21.00. 

På alla dagsaktiviteter bör man ha bekväma skor och en ryggsäck med regnkläder, 
förstärkningsplagg, liten matsäck, vattenflaska och myggstift. 
På kvällsaktiviteterna bör barnen ha tåliga lekkläder och skor för att vara utomhus, 
myggstift och något på huvudet. Se förslag på packlista nedan. 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Gummistövlar/vandringskängor, gärna med 

urtagbar sula så det är lättare att torka 

• Gympaskor 

• Regnjacka och regnbyxor 

• Underställ 
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• T-shirt och shorts om det ser ut att bli varmt 

• Mössa, vantar, buff/halsduk 

• Keps/solhatt 

• Solglasögon 

• Solstift 

• Myggmedel och mygghatt 

• .Ylletröja/fleece/jacka 

• Oömma byxor 

• Tunna och tjocka sockar, gärna i ylle 

• Inneskor/sandaler 

• Badkläder 

• Termos, spork 

• Smörgåslåda till lunchpaketet 

• Vattenflaska 

• Ryggsäck för dagsturer, ca 35L per vuxen och 

en mindre ryggsäck till varje barn 

Bra att ha • Kamera 

• Kikare 

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. 

 

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.  
 

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

fjallbokningen@stfturist.se 

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:fjallbokningen@stfturist.se
mailto:saltoluokta@stfturist.se

