SAREK 2020
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 röra oss 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.
Sommarens tur kommer att gå genom Njoatsosvágge, en av Sareks minst besökta
dalgångar. En dalgång som också anses vara fjällvärldens allra vackraste. Turen
startar vid helikopterflygplatsen i Kvikkjokk där vi med helikopter flyger in till
stugplatsen i Tarraluoppal. Från Tarraluoppal går vi in i Sarek och når snart
Njoatsosvágges övre delar. Dalgången är trång och helt magiskt vacker med Bulkas
väldiga stup och de tre sjöarna på rad, omgivna av frodiga gräsängar. Om vädret
medger gör vi en topptur och får en utsikt som saknar jämförelse i fjällen. Turen
fortsätter genom dalens mellersta delar där vi utmanas av en del vide och några
vad. Vi tar åter höjd när vi passerar över Sähkok och kan blicka upp mot det
mäktiga Pårteamassivet. Vi passerar samevistet i Pårek och tar oss över myrarna på
Pårekslätten. Snart är vi nere i fjällbjörkskog och följer sista biten Kungsleden på
vår väg till fjällstationen i Kvikkjokk där turen avslutas.
Under turen kommer du bland annat få uppleva
•
•
•
•
•
•
•
•

Stugplatsen vid Tarraluoppal med Tarraälvens källflöde
Delar av den gamla präststigen (som leder till Alkavare kapell)
Njoatsosvágge, en av fjällvärldens vackraste dalgångar
En topptur till Bulkas (om vädret medger)
Pårtemassivet
Utsikten över låglandet från Sähkok
Påreks sameviste
Delar av klassiska Kungsleden på vägen ner till Kvikkjokk

Information
Var: Sarek nationalpark. Turen startar och avslutas i Kvikkjokk
När: Turen startar 1/8 när bussen ankommer. Avslutas i Kvikkjokk 6/8 (prel). 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 fjällen bortom lederna, en genuin vildmark med få besökare.
Turen är inte en nybörjartur, terrängen är bitvis utmanande i dalens mellersta del och du ska ha gjort
en flerdagarstur i fjällen minst en gång tidigare. Vi kommer bära tält och mat för 7 dagar. En hel del
vad förekommer i dalens mellersta del. Några vad kan vara krävande vid hög vattenföring.
Pris: 7200kr
Antal deltagare: max 6 / min 4
Ingår i turen:

- Helikoptertransport Kvikkjokk - Tarraluoppal
- Plats i bekvämt fjälltält
- Lån av stormkök samt gas
- Eventuellt lån av liggunderlag och sovsäck (begränsat antal)
- Gemensam säkerhetsutrustning (inkl satellittelefon) för sommarfjäll
- Guidning av certifierad Fjälledare (enligt Fjällsäkerhetsrådets norm)
Fixar du själv:
- Resan till och från 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.

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.

Preliminär turöversikt
1/8

Vi samlas vid helikopterbasen i Kvikkjokk och flyger ut till stugplatsen i Tarraluoppal, precis
utanför nationalparksgränsen. Helikopterfärden brukar i sig vara en fantastisk upplevelse. När
vi blir avsläppta är vi bara några meter från Sarek. Vi justerar vår packning och påbörjar vår
vandring längs Vássjájåhkå norrut. Väster om oss ligger Padjelanta nationalpark med sina
böljande lågfjäll i kontrast till Sareks dramatiska högfjäll. Terrängen är lättgången och känner vi
oss starka så försöker vi komma upp till Njoatsosvágges pasströskel innan vi slår läger.

2/8

Idag kliver över passet och ner i Njoatsosvágges övre dalgång. Dalgången anses av många som
fjällvärldens vackraste. Inramningen är fantastisk med de tre sjöarna liggande som ett
pärlband, omgivna av blomstrande gräshedar och tvärbranta fjäll. Tanken är att vi slår läger
tidigt, på den vackra udden mellan Alep (Övre) Njoatsosjávrre och Gasska (Mellersta)
Njoatsosjávrre och äter lunch. Under eftermiddagen gör vi sedan en topptur upp på det heliga
fjället Bulkas (om vädret medger!) och får en minst sagt storslagen utsikt över dalen.

3/8

Vandringen fortsätter under förmidagen genom övre Njoatsosvágge. Snart stöter vi på vårt
första riktiga vad då Luohttojåhkå ska passeras. Normalt vadas den utan problem men om
vattenföringen är stor kan den faktiskt vara stoppande och vi kan tvingas välja en annan väg.
Efter vadet kommer vi in i dalens mellersta delar. Här utmanas vi av en del vide och vi söker
oss uppåt lite för att hitta mer lättgången terräng. Nästa vad är när Bálgatjåhkå ska passeras.
Efter vadet börjar vi se oss om efter en lägerplats.
[Obs, är vädret fint kanske vi istället väljer att denna dag gå över högplatån Luohttoláhko]
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Vi fortsätter vår vandring genom mellersta Njoatsosvágge. När vi vänder oss om och tittar upp
mot dalgångens övre delar där vi varit dagarna innan så blir det än mer tydligt hur otroligt
vacker och spektakulär dalen är. Snart har vi kommit fram till Ruopsokjåhkå och det är åter
dags att förbereda oss för ett vad. Nu följer ett långt motlut upp över fjället Sähkok. Terrängen
är lättvandrad men vi ska ta nästan 500 höjdmeter och får svettas lite. Från Sähkok får vi
återigen en fantastisk utsikt och kan se hur Sareks dramatiska berg övergår i björk- och
barrskog ner mot Njoatsosvágges nedersta delar och Kvikkjokk. Vi vadar Sähkokjåhkå på
eftermiddagen och slår sedan läger strax före Påreks sameläger.
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Reservdag. Används för det fall vi tvingas göra alternativa vägval. Kan vi följa planen gör vi
denna dag annars en dagstur i det intressanta området runt Pårek pch Pårtemassivet.
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Från Pårek sameläger tar vi oss över Pårekslätten. Fortfarande är vi ganska högt upp och har en
fin utsikt över de låglänta dalarna. Snart lämnar vi Sarek nationalpark och når snart Kungsleden
som vi följer sista biten ner mot Kvikkjokks fjällstation.

7/8

Buss från Kvikkjokk till tåganslutningen i Murjek för färd söderut.

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, helikopter, dåligt väder,
översvämmade jokkar, skador/sjukdom i gruppen och liknande).
Tursträckningen genom Sarek 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 och slutpunkter.

•

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

