Laponia – Winter edition
Varmt välkommen till ett sex dagar långt storslaget vinteräventyr genom världsarvet Laponia, Europas
största vildmark. En unik och sagolikt vacker fjällvärld utan leder som mycket få besöker vintertid. Du
kommer att färdas genom Sveriges två förnämsta nationalparker, Padjelanta och mytomspunna Sarek.
Under turen kommer du att få uppleva vita vidder, dramatiska fjäll, klassiska platser och sprakande
norrsken. Ett skidäventyr bortom leder och massturism som garanterat blir ett minne för livet!
För att du som deltagare ska få ut maximalt av din tur genom Laponia är gruppens storlek begränsad till
max 4 deltagare + guide(r). Det gör oss flexibla och vi blir snabbt sammansvetsade. Vi kommer att bo
växelvis i (obemannade) stugor i Padjelanta och tält i Sarek och kan därmed anpassa oss efter vädret.
Under turen kommer du också ha möjlighet att lära dig mer om vinterfjällsteknik. Karta och kompass,
vägval, val av tältplats, samernas liv, fjällens djur, hur du gräver en nödbivack och inte minst hur man
tämjer ett bensinkök. Vi kommer att skida runt 20 km per dag. Någon dag kortare, någon dag längre. Med på
turen har vi två stycken pulkor där vi packar gemensam utrustning. Tempot kommer självklart att vara lugnt
där fokus är att uppleva det fantastiska fjällområdet.
Turen startar i Ritsem. Med skotertransport tar oss över Akkajaure och vidare till Kutjaure vid Padjelantas
norra nationalparksgräns. Därifrån skidar vi sedan söder och österut genom Padjelanta och Sarek och
avslutar turen nere i Tarradalen där en skotertransport tar oss ner till Kvikkjokks fjällstation.

Information
Var : Laponia, Padjelantas och Sareks nationalpark. Turen startar i Ritsem och avslutas i Kvikkjokk
När : Turen startar 28/3 när bussen ankommer Ritsem. Avslutas i Kvikkjokk 3/4. Hemfärd den 3/4.
Vi kommer samordna så att vi försöker åker med samma tåg/buss upp till Lappland.
Förkunkapskrav : Du har erfarenhet av minst en fjälltur vintertid tidigare (du behöver inte ha vintertältat).
Antal deltagare : max 4 / min 4
Pris : 7200kr
Ingår i turen :
- Skotertransport Ritsem - Kutjaure
- Skotertransport Såmmarlappa – Kvikkjokk
- Plats i bekvämt fjälltält
- Lån av friluftskök för vinterbruk (MSR bensinkök) samt bränsle
- Två middagar när vi bor i fjällstuga
- Gemensamma pulkor (2 st)
- Gemensam säkerhetsutrustning (inkl satellittelefon) för vinterfjäll
- Guidning av certifierad Fjälledare (enligt Fjällsäkerhetsrådets norm)
Ingår ej:
- Resan till och från Stora Sjöfallet/Kvikkjokk (tåg + buss)
- Personlig utrustning
- Övrig mat under turen (då vi bor i tält är frystorkad turmat att rekommendera)
- Stugboende i Padjelanta (2 nätter, 360kr/natt). Självklart finns också möjlighet att istället tälta i anslutning
intill stugan för en mindre serviceavgift.

Preliminär turöversikt
28/3 Vi samlas i Ritsem för vidare transport med skoter till Kutjaure. Vi skidar in några kilometer in i
Padjelanta och slår läger.
29/3 Färd genom Padjelanta mot stugplatsen i Låddejåkkå.
30/3 Österut längs Låddjåhkå. Vid lunchtid är vi inne i Sarek. Läger vid Álggajávrres norra strand.
1/4

Vi skidar söderut och blickar längs vägen in i de klassiska och vackra dalgångarna Álggavágge och
Sarvesvágge på vår färd ner till stugplatsen i Tarraluoppal.

2/4

Vi lämnar Sarek och fortsätter genom Padjelanta ner till Tarradalen och Såmmarlappa.

3/4

Skotertransport från Såmmarlappa genom Tarradalen ner till Kvikkjokk. Hemfärd på eftermiddagen.

Betalning och allmänna villkor
•

Anmälningsavgift 3000kr betalas inom en vecka efter anmälan. Därefter är bokningen bindande.
Slutbetalning (4200kr) 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 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, skoter, dåligt väder, lavinfara,
skador/sjukdom i gruppen och liknande).
Tursträckningen genom Laponia är självklart den vi avser att följa men måste alltid anses preliminär.
Hårt väder, 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.

