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Saltoluokta – Dagstur i världsarvet Laponia 
 

Följ med på en skidtur till fjället Buollámtjåhkkå. Turen går genom tallurskog, fjällbjörkskog 

och upp på vidderna som breder ut sig över Stora Lulevatten. Vi tar sikte österut mot fjället 

Buollámtjåhkkå där vi förhoppningsvis bjuds på en fin utsikt över älvdalen, och 

nationalparkerna Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet och Sarek.  Dagen inleds med en samling i 

huvudbyggnaden där guiden berättar om områdets historia, vattenkraftsbygget och det 

omgivande landskapet. Upplev en spännande dagstur som ger dig fin kunskap om 

Saltoluokta och våra omgivningar. 

 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Mötesplats STF Saltoluokta fjällstation 

Samling (tid/plats) Samling i sällskapsrummet kl. 09.00 (ombytt för skidtur) 

Avslutning (tid/plats) Ca 15.30, på hemfärden har den som vill möjlighet att 

skida på egen hand sista biten. 

Deltagarantal (min/max) Min 4 /Max 12 

Minimiålder Förälder avgör i samråd med guide. Barnet ska klara av 

att åka skidor 8 km i varierad terräng. 

För vem? För dig som vill uppleva en guidad skidtur och lära dig 

mer om natur- och kulturhistoria i världsarvet Laponia. 
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Erfarenhet Medelgod skidvana. Klara av åka turskidor i varierad 

terräng. Totala distansen är ca 8 km. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Ej inkluderat. Boka logi på www.saltoluokta.se. 

Måltider I aktiviteten ingår matsäck som du själv gör i ordning och 

tar med på turen.  

Skidutrustning Ingår ej. I vår butik och uthyrning kan du komplettera 

inför turen. Läs mer om vårt sortiment i butik och 

uthyrning här. 

Ledare/Guide Utbildad fjälledare 

Övrigt Programmet kan ändras på grund av rådande 
väderförhållanden eller annan oförutsägbar händelse. 
 
Avbokning kan ske fram till 7 dagar innan ankomst, därefter 
sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 
 
Uppnår inte arrangemanget minimiantal för genomförande 
ställs det in minst 14 dag innan. 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår Gemensam säkerhetsutrustning; vindsäck, spade, 

liggunderlag 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Vindtäta kläder 

• Kläder efter väder 

• Termos 

• Dunjacka/värmeplagg 

• Goggles/solglasögon 

• Solskyddskräm för ansiktet 

• Turskidor och stighudar är en förutsättning för att 

kunna delta i turen. 

 

OM OMRÅDET 

 

På gränsen till de stora nationalparkerna Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke, Sarek och 
världsarvet Laponia ligger Saltoluokta fjällstation. Här finns fantastiska förutsättningar för 

nya upptäckter i fjällbjörkskogen och för fina turer på kalfjället!   
  

Vi arbetar aktivt för att inte utsätta naturen för onödigt slitage, vi arbetar med lokala 

leverantörer och tar hänsyn till de specifika förutsättningar som finns i området.  

  

Hundar är inte välkomna under våra dagsturer, men varmt välkomna till fjällstationen om 
du vill göra en egen tur hit.   

  

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

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. 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 skriva eller ringa till oss. Vanliga 

frågor och svar hittar du här.  
  
Bokningsfrågor:   

bokningen@stfturist.se 

Telefon: 010-190 23 60  

  

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:bokningen@stfturist.se
mailto:saltoluokta@stfturist.se

