SAREK 2019
Varmt välkommen till en sju dagar lång vandring i en liten grupp genom mytomspunna
Sareks nationalpark, Europas största vildmark. En unik och sagolikt vacker fjällvärld
utan leder och stugor. Sarek bjuder på fantastiska vyer, dramatiska toppar, vackra
fjällsjöar, spännande vad, gnistrande glaciärer och blommande fjällhedar. En dröm
för alla fjällvandrare. Inga markerade leder finns inne i nationalparken men
området är ändå relativt lättvandrat då man ofta följer naturliga dalstråk och gamla
renflyttningsleder. Fjällstugor och rastskydd saknas och boendet sker i tält. En
vandring i Sarek passar dig som vill uppleva fjällen bortom lederna, en genuin
vildmark med få besökare. En vandring som garanterat blir ett minne för livet!

För att du som deltagare ska få ut maximalt av din vandring genom Sarek är
gruppens storlek begränsad till max 6 deltagare + guide(r). Det gör oss flexibla och
vi blir snabbt sammansvetsade.
Under turen kommer du också ha möjlighet att lära dig mer om karta och kompass,
hur och var man vadar, val av tältplats, samernas liv, fjällens djur och växter och
lite alla möjliga och omöjliga tips och trix i fjällen. Vi kommer att försöka gå upp
mot 15km per dag. Någon dag kortare, någon dag längre. Vandringen kommer
självklart ske i lugnt tempo där fokus är att uppleva det fantastiska fjällområdet.
Under sommarturen 2019 kommer vi att korsa Sarek från öst till väst. Turen
startar vid helikopterflygplatsen i Stora Sjöfallet varifrån vi flyger helikopter in till
Sareks östra nationalparksgräns. Där går vi in i Sarek och når snart den vackra
Pielaslätten där vi slår läger vid den turkosfärgade sjön Bierikjávrre med det
mäktiga Ähparmassivet i bakgrunden. Vandringen fortsätter sedan genom några av
Sareks vackraste dalgångar. Rapadalens övre delar, genom Álggavágge,
Niejdarievágge, Sarvesvágge och sedan ner mot stugplatsen i Tarraluoppal. Därifrån
flyger vi helikopter ut till fjällstationen i Kvikkjokk där turen avslutas.
Under turen kommer du bland annat få uppleva







Pielaslätten med sjön Bierikjávrre och det mäktiga Ähparmassivet
Skarja, Sareks mittpunkt
Övre (norra) Rapadalen och passera vid Rapaälvens källflöde
Dalgången Álggavágge och passera under Harrábáktes långa stup
Den gröna dalgången Sarvesvágge
Två helikopterturer genom en fantastisk fjällmiljö

Inför turen kommer erbjudas möjlighet för gruppen att träffas en kväll för att gå
igenom upplägg, lära känna varann och diskutera val av utrustning med mera.
Denna träff kommer att ske i trakten runt Norrköping.

Information
Var: Sareks nationalpark. Turen startar i Stora Sjöfallet och avslutas i Kvikkjokk
När: Turen startar 3/8 när bussen ankommer. Avslutas i Kvikkjokk 9/8. Hemfärd den 10/8.
Vi kommer samordna så att vi försöker åker med samma tåg/buss upp till Lappland.
Pris: 6900kr
Antal deltagare: max 6 / min 4
Ingår i turen:
- Helikoptertransport Stora Sjöfallet – ”Vita stenen”
- Helikoptertransport Tarraluoppal - Kvikkjokk
- Plats i bekvämt fjälltält
- Lån av stormkök samt gas
- Eventuellt lån av liggunderlag och sovsäck (begränsat antal)
- Gemensam säkerhetsutrustning för sommarfjäll
- Guidning av certifierad Fjälledare (enligt Fjällsäkerhetsrådets norm)
Fixar du själv:
- Resan till och från Stora Sjöfallet/Kvikkjokk
- Personlig utrustning
- Mat under turen (exempel på lättlagad fjällmat lämnas)
- Ev boende på Kvikkjokks fjällstation. Man kan tälta i anslutning till fjällstationen för en mindre
serviceavgift.

Preliminär turöversikt
3/8

Vi samlas vid helikopterbasen i Stora Sjöfallet och flyger ut till ”Vita stenen”, en plats precis
utanför nationalparksgränsen. Helikopterfärden brukar i sig vara en fantastisk upplevelse. När
vi blir avsläppta är vi bara några meter från Sarek. Men vi kommer faktiskt att börja vår
vandring i Stora Sjöfallets nationalpark och gå några kilometer västerut och slå läger vid sjön
Liehtjitjávrre. Vårt läger är omgivet av Sareks högsta toppar.

4/8

Tidigt på förmiddagen är vi framme vid Guhkesvákkjåhkå. Där finns en av Sareks få broar och
efter att vi har gått över den är vi inne i Sareks nationalpark. Vandringen fortsätter längs ett
vackert sjösystem. Vackert inramat av det mäktiga Ähpármassivet. Vi når snart Pielaslätten där
vi sannolikt slår läger för natten.

5/8

Vandringen fortsätter över Pielaslätten och längs Rapadalens övre delar.

6/8

Vandring genom vackra Álggavágge. Både Álggavágge och Sarvesvágge bjuder delvis på frodiga
och lättgångna fjällängar.

7/8

Vandring genom Niejdarievágge och Sarvesvágge.

8/8

Reservdag. Ligger vi bra till kanske vi gör vi en dagstur in i övre Njoatsovágge, en av
fjällvärldens vackraste dalgångar.

9/8

Vandring längs Vássjájåhkå ner mot Tarraluoppalstugorna. Under eftermiddagen når vi
stugplatsen som ligger precis vid nationalparksgränsen. Där väntar en vacker
helikoptertransport längs Tarradalen ner till Kvikkjokks fjällstation. Turen avslutas med
utvärdering, reflektioner och en varm dusch vid fjällstationen.

10/8 Buss från Kvikkjokk till tåganslutningen i Murjek för färd söderut.

Betalning och allmänna villkor


Anmälningsavgift 2500kr betalas inom en vecka efter anmälan. Därefter är bokningen bindande.
Slutbetalning (4400kr) senast 45 dagar före avresa.
Betalning sker till kontonummer (Länsförsäkringar Bank) 90250928274. Märk betalningen med
ditt namn.
Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresan, skall deltagaren erlägga 50 % av resans pris.
Vid avbeställning senare än 45 dagar före avresan kan tyvärr ingen återbetalning ske. Se över egna försäkringar som
täcker om du blir sjuk (ofta inkluderat om resan betalas via bank/Visa/MasterCard).



Om resan mot all förmodan måste ställas in på grund av oförutsedda omständigheter (guiden
skadad, sjuk eller nära anhörig till guiden svårt sjuk o dylikt) återbetalas alla pengar som
deltagaren har betalt till Peps Adventures. Dock ersätts ej andra kostnader.



Peps Adventures ansvarar inte för eventuella merkostnader orsakade av att turen inte kan följa
planen på grund av oförutsedda händelser (förseningar av tåg, buss, helikopter, dåligt väder,
översvämmade jokkar, skador/sjukdom i gruppen och liknande).
Tursträckningen genom Sarek är självklart den vi avser att följa men måste alltid anses
preliminär. Väderförhållanden, höga vattenstånd, skador i gruppen och dylikt kan tvinga oss till
andra vägval och slutpunkter.



Se över egna olycksfallsförsäkringar. Peps Adventures har en egen ansvarsförsäkring men som ej
täcker olycksfall.

