Höstvandring i Sarek
För dig som vill avsluta vandringsåret 2021 med en höstvandring i Sarek
Kanske har du alltid drömt om att någon gång göra den där fantastiska fjällvandringen i Sarek.
Att vandra i en av Europas sista vildmarker är något speciellt. Vi anser att mitten av augsuti till
mitten av september är den bästa tiden för Sarekvandring. Vattenflödet är som lägst och
myggen är borta. Höstens färger tävlar om vilken som är vackrast. Hösten kan också bjuda på
utmaningar med regn, snö och minusgrader men också fantastiska soliga dagar.
Den 28 augusti till 4 september skaps minnen för livet. Den 28 augusti startar vi vid Stora
Sjöfallet där en helikopter tar oss in till nationalparksgränsen. Nu väntar åtta dagars vandring i
en fantastisk fjällvärld. Vi avslutar vandringen på Saltoluokta fjällstation där en välförtjänt
dusch, bastu och trerätters middag avnjuts tillsammans. Den 5 september tar ni er själva med
buss till Gällivare. Kanske är ni ett gäng som redan känner varandra eller så har du fått nya
vänner som delar samma intressen.

Vi ser fram emot att få göra denna tur tillsammans med dig!

Du bekostar och bokar själv din resa till och från Gällivare, Stora Sjöfallet och Saltoluokta
fjällstation. Du måste vara vid Stora Sjöfallet den 28 augusti kl 13:00. Vi hjälper till med
tidtabeller och förslag på anslutningar.

Känner du dig osäker på något eller vill komma i kontakt med oss, tveka inte att maila oss! Vi
svarar gärna på dina frågor!

Pris:

från 9 500 kr/person inklusive helikopter från Stora sjöfallet.
Du betalar själv för alla resor förutom helikoptern. Du betalar själv för all utrustning och
mat. Utrustning kan hyras av oss och du kommer att få förslag på utrustning och mat vi
rekommenderar.

Bokning:

Du bokar genom vår hemsida eller direkt på vår mailadress,
kontakt@hikingislife.se
Du erhåller sedan en bokningsbekräftelse och en faktura till den mailadress du bokat från
om inte annan adress anges.

Betalning:

Betalning ska ske senast 10 dagar efter att kunden erhållit bokningsbekräftelse och
faktura.

Avbokning: Kostnadsfri avbokning fram till 14 dagar före bokad aktivitet. Därefter återbetalas 50% av
inbetalt belopp.

