SKIERFE
En glimt av Sarek
Att stå längst ut på Skierfeklippan och blicka ut över Rapadalens nedre delta är en väldigt
speciell upplevelse som du bär med dig resten av livet. Rapadalens nedre delta skiftar i olika
färger och vid klart väder ser man långt in i Sareks östra delar. Det här är turen för dig som vill
uppleva Sareks storhet utan att behöva spendera en vecka i tält och med tung packning. Om
du är frisk och har normal kondition för att vandra på stig en hel dag så klarar du detta.
En fyra dagars vandring som startar den 28 augusti med en helikoptertur från Kvikkjokk till
Aktse där vi övernattar i tält. Dagen efter gör vi en vandring upp mot toppen på
Skierfeklippan. Vid klart väder är det en riktig WOW- upplevelse att se hur floddeltat breder ut
sig 400 meter nedanför klippan. Följande två dagar är det ganska lätt vandring längs
Kungsleden med Saltoluokta fjällstation som slutmål. Vid Saltoluokta väntar en välbehövlig
dusch och bastu. Efter att vi har fräschat till oss sätter vi oss till bords och avnjuter
fjällstationens berömda trerätters middag. Dagen efter tar bussen er till Gällivare och sedan
vidare till er hemort.

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

Dag 1 (200 meter)
Ni anländer till Kvikkjokk med buss den 28 augusti. Där väntar helikoptern för att ta er till
Aktse där vi övernattar i tält.
Dag 2 (7km)
Vi startar en ganska krävande vandring upp mot Skierfeklippan. Efter toppbestigningen tar vi
oss ner några höjdmeter för att övernatta i tält.
Dag 3 (7km)
Kort vandring längs Kungsleden med stopp för båttransport till Sitojaurestugorna där vi
checkar in för välbehövlig vila.
Dag 4 (18km)
En ganska lång men lätt vandring längs Kungsleden till Saltoluokta fjällstation. Där väntar
dusch, bastu och en trerätters middag. Vi bor på fjällstationen och somnar garanterat
ovaggade i varsin säng.
Dag 5
Hemresedag är 1 september. Båten tar er över till Kebnats där bussen tar er vidare till
Gällivare. Därifrån åker ni hem med valfritt färdmedel.

Det här ingår
•
•
•
•

Helikopter från Kvikkjokk till Aktse
Boende på Sitojaurestugorna (dag 3)
Båtresa Svinje - Sitojaure
Boende och trerätters middag på Saltoluokta (dag4)

Det här ingår inte
•
•
•

Bokning och Kostnad för båt Saltoluokta – Kebnats
Bokning och kostnad för Bussresa Kebnats – Gällivare
Bokning och kostnad för transport till Kvikkjokk dag 1

Det här behöver du ta med själv
•
•
•
•
•
•

Utrustning enligt vår utrustningslista som du får i samband med bokningen
Kläder och vandringsskor/kängor
Hygienartiklar
Mat för dag 1-4 (kan köpas av oss)
Tält, sovsäck, uppblåsbart liggunderlag och ryggsäck (kan hyras av oss)
Köksutrustning (kök, gas, tändstickor, bestick) (kan hyras av oss)

Du bekostar och bokar själv din resa till Kvikkjokk och från Gällivare och Saltoluokta
fjällstation. Du måste vara vi Kvikkjokk den 28 augusti kl 13:00. Efter middagen på Saltoluokta
fjällstation tackar vi för ert deltagande och önskar er trevlig resa mot er hemort. Eller så
stannar ni kanske någon extradag på fjällstationen och utforskar området. Vi hjälper er gärna
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 8 800 kr/person inklusive helikopter från Kvikkjokk.
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.

