PROGRAM: VANDRING I LAPPLAND
5 frukostar, 2 lunchpaketer och 5 middagar inkluderad

Dag 1

Vandring till Kratersjön
Middag
Individuell ankomst till Björkliden med tåg, flyg och buss eller bil. Den som kommer mitt på
dagen går en fin eftermiddagsvandring med vår guide upp till Kratersjön som bildats av en
sedan länge utslocknad vulkan. Här kan vi ta ett friskt bad och sträcka ut oss i solen på
stenhällarna efteråt, medan vi tar in de oändliga omgivningarna.
På kvällen samlas vi på Restaurang Lapporten för en god middag i fina omgivningar.

Dag 2

Vandring mot Abisko
Frukost, middag
Vandringen börjar mot Abisko på historiska Rallarvägen som användes till att frakta material
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under järnvägsbygget för 100 år sedan. Det är 8 km skön uppvärmning. Efter lunch på
restaurang Kungsleden tar vi liften upp mot Nuolja, kaffe och fika uppe på Aurora Sky
Station och sedan högfjällsvandring ner mot Björkliden och hotellet.

Dag 3

Vandring till Låkktajåkka
Frukost, middag
Dagens vandring går till Sveriges högst belägna fjällstation Låktatjåkka, där vi med fördel
avnjuter deras utsökta våfflor med hjortronsylt. Vi vandrar sedan tillbaka längs en annan led
med fina vyer över Torneträsk och de norska fjällen.

Dag 4

Vandring till Trollsjön
Frukost, middag, lunchpaket
Idag tar vi tåget till Låktatjåkka station där vandringen startar. Vi går genom
Kärkevaggedalens otroliga stenformationer längs en led som anses vara en av Sveriges
vackraste. Längs upp i dalen, matad av vattenfall, ligger den förtrollande Rissajaure,
Trollsjön, som är Europas klaraste sjö. Visst tar vi ett dopp före picknicken! Efteråt tar vi
tåget tillbaka till Björkliden för avkoppling, bastu och middag.

Dag 5

Vandring till Rombaksfjorden
Frukost, middag, lunchpaket
Tänk att man kan vandra från djupa fjäll till havet! Idag åker vi till Riksgränsen där vår norska
vandring börjar. Vi följer ytterligare ett stycke av Rallarvägen bland berg, dalar och
vattenfall till Rombaksfjorden. Det är stora utsikter som väntar. Väl framme vid fjorden kan
vi ta ett dopp i havet för att sedan vandra upp till Katterat för att ta tåget hem till Björkliden.
Om inresa till Norge skulle vara omöjlig på grund av Covid-19 har vi fina alternativ på svenska
sidan gränsen.

Dag 6

Farväl till vandringsresan i Lappland
Frukost
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Efter fyra dagars upplevelserik vandring återvänder vi hemåt med nordligaste Lappland kvar
på näthinnan och i hjärtat.
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