Laponia (Sarek-Padjelanta-Stora Sjöfallet)
31/7- 6/8 2021
Varmt välkommen till en sju dagar lång vandring genom världsarvet Laponias tre
fantastiska nationalparker. Laponia är unikt i sitt slag och utgör Europas största
sammanhängande vildmark. Vandringen kommer som alltid ske i liten grupp och
under turen kommer du att besöka Padjelanta, Stora Sjöfallet och självklart
kronjuvelen Sareks nationalpark. En unik och väldigt vacker fjällvärld.
Efter en båttur över sjön Áhkájávrre startar vandringen i samevistet Vájsáluokta.
Där följer vi Nordkalottleden mot Padjelanta nationalpark. I Padjelanta passerar vi
broarna över de vackra sjösystemen men lämnar sedan lederna och söker oss
österut över Luvddo mot Sarek nationalpark. Vi tillbringar tre nätter inne i Sarek
och blickar in i de vackra dalarna Guohpervágge och Ruohtesvágge innan vi når
”Treparksmötet” (platsen där Padjelanta, Sarek och Stora Sjöfallet möts).
Vandringen fortsätter sedan genom Stora Sjöfallets nationalpark. På vår ena sida
har vi den brusande älven Vuojatädno och på andra sidan Lapplands drottning, det
mäktiga fjället Áhkká. Turen avslutas i samevistet Änonjálmme där vi tar båten
över till Ritsem.
Du kommer att bjudas på fantastiska vyer, dramatiska toppar, vackra fjällsjöar,
något spännande vad och grönskande fjällhedar. Vi kommer att följa markerade
leder ungefär en tredjedel av turen. Inne i Sarek saknas leder och broar helt men
området är ändå relativt lättvandrat då man ofta följer naturliga dalstråk och gamla
renflyttningsleder. Fjällstugor och rastskydd saknas och boendet sker i tält.
För att du som deltagare ska få ut maximalt av din vandring genom Laponia 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 röra oss ungefär
15-20 km per dag. Någon dag kortare. Vandringen kommer självklart ske i lugnt
tempo där fokus är att uppleva det fantastiska fjällområdet.

Information
Var: Världsarvet Laponia (Sarek, Padjelanta, Stora Sjöfallet). Turen startar och avslutas i Ritsem.
När: Turen startar 31/7 när bussen ankommer Ritsem. Avslutas i Ritsem 6/8. Hemfärd den 7/8.
Vi kommer samordna så att vi försöker åka med samma tåg/buss upp till Lappland.
Turen passar: Dig som vill uppleva världsarvet Laponias unika nationalparker och fjällen bortom
lederna. Turen är inte en nybörjartur då vi kommer att röra oss till stor del utanför markerade leder.
Vi kommer bära tält och mat för 7 dagar. Några vad förekommer.
Förkunskapskrav: Du bör ha gjort en flerdagarstur i fjällen tidigare.
Pris: 7200kr
Antal deltagare: max 6 / min 4
Ingår i turen:
- Båttransport Ritsem-Vájsáluokta, Änonjálmme-Ritsem
- Plats i bekvämt fjälltält
- Lån av stormkök samt gas
- Gemensam säkerhetsutrustning för sommarfjäll
- Guidning av certifierad Fjälledare (enligt Fjällsäkerhetsrådets norm)
Fixar du själv:
- Resan till och från Ritsem
- Personlig utrustning
- Mat under turen (exempel på lättlagad fjällmat lämnas)
- Ev boende på Ritsem fjällstation. Man kan tälta i anslutning till fjällstationen för en mindre
serviceavgift.

Inför turen kommer erbjudas möjlighet för gruppen att träffas (sannolikt digitalt) en kväll för att gå
igenom upplägg, lära känna varandra och diskutera val av utrustning med mera.

Preliminär turöversikt
31/7 Vi samlas vid båtbryggan i Ritsem då bussen anländer (vanligtvis strax efter lunch). Vår tur
inleds sedan med en båtfärd över sjön Áhkájávrre till samevistet Vájsáluokta. Där börjar vi vår
vandring och vi följer under eftermiddagen nordkalottleden upp till de vackra sjöarna
Guossjájávrre och Gårssåjávrre innan vi slår läger.
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Vandringen fortsätter nu ner mot Kutjaure och vi får en strålande utsikt mot sjön, fjället Áhkká
och de hörge topparna inne i Sarek. Under tidig förmiddag är vi inne i Padjelanta nationalpark.
Padjelanta är känt för sitt böljade fjällandskap och sina stora sjöar. Vi följer leden och är snart
nere vid broarna över det vattensystem sjön Sallohaure och den brusande älven Vuojatädno
skapar. Vid broarna lämnar vi leden och börjar ta oss uppför sluttningen mot Loadásjvágge. Vi
söker rätt på en fin tältplats med utsikt och kvällssol.
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Vi tar oss vidare österut i stiglöst land längs Luvddos sydsluttning och snart kan vi blicka in i
den gröna dalen Guohpervágge. I dalens botten slingrar sig jokken Låvdajåhkå vackert. Att
komma in i Sarek nationalpark är en väldigt speciell känsla, nu är vi här. Vi hittar en tältplats på
någon av de gröna ängarna längs jokken.
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Från vårt läger i Guohpervágge tar vi oss upp på platån Låvdavárddo. Vi få återigen en vacker
vy över dalen. Vi letar oss fram bland de små sjöar, tjärnar och kullar som gör platån säregen
och kommer snart in i dalgången Sierggavágge. Framåt eftermiddagen är vi i Rouhtesvágges
norra del. Där slår vi läger med utsikt mot fjällets Nijáks mäktiga branter.
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Vandringen följer idag under Niják och följer jokken med det omöjliga namnet
Sjnjuvtjudisjåhkå. Vi passerar den gamla Kisuriskåtan och kommer ut på de lättvandrade och
vackra fjällhedarna inlandsisen skapat mellan Gisuris och Áhkká. Vår tredje och sista natt i
Sarek.
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Vi passerar ”Treparksmötet”, platsen där Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet nationalparker
möts. Vi går in i Stora Sjöfallets nationalpark och vandringen fortsätter längs Padjelantaleden.
Vid vår sida har vi Lapplands drottning, fjället Áhkká, tätt intill. Läger med utsikt över
Áhkkájávrre.
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En kortare dag då vi efter en kort vandring kommer till fjällens längsta och mest spektakulära
hängbro över den vilt forsande älven Vuojatädno. Vi passerar Akkastugorna och tar oss vidare
till samevistet Änonjálmme där båten tar oss tillbaka till Ritsem.
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Buss från Ritsem till tåganslutning i Gällivare.

Betalning och allmänna villkor
•

Anmälningsavgift 4000kr betalas inom en vecka efter anmälan. Därefter är bokningen bindande.
Slutbetalning (3200kr) 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 inte kan genomföras pga Coronarestriktioner återbetalas alla pengar deltagaren betalt till Peps
Adventures.

•

Om resan mot 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, båt, dåligt väder,
översvämmade jokkar, skador/sjukdom i gruppen och liknande).
Tursträckningen genom Laponia är självklart den vi planerar att följa men måste alltid anses
preliminär. Väderförhållanden, höga vattenstånd, skador i gruppen och dylikt kan tvinga oss till
andra vägval.

•

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

