Fjällritt Raksjaure

•
•
•
•

Tredagars tur i fjället i Lappland
2 nätter i samekåta och 1 nat på vandrarhem med helpension.
3 dagar på Islandshäst
Ridvana: 3-5

Följ med på en två dygn lång fjällridtur in i Vindelfjällens naturreservat. Vi övernattar två nätter i hästgårdens bekväma
långkåta vid sjön Tjaskal med middagar lagade av bla lokala råvaror. Under den andra dagen rider vi upp ovan trädgränsen
längst det långsträckta fjället Stuore Jåppe till fjällsjön Raksjaure där vi tar en fikapaus för att sedan återvända till Tjaskal.
En ridtur med mycket fjällupplevelse för såväl van som ovan ryttare
Hästgården består av ca 20 islandshästar samt en guide; Osvald.
De erbjuder både kortare turridning och veckolånga expeditioner genom Lapplands storslagna fjällvärld. De längre turerna
inkluderar övernattning i stugor eller kåta, mat med stort inslag av lokala råvaror och möjligheter till rödingfiske i någon
fjällsjö.
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Fjällritt Raksjaure - program
Dag 1:
Ankomst till vandrarhemmet. Middag ingår inte i priset denna kväll.

Dag 2:
Frukost på vandrarhemmet. Kl. 10 samling för genomgång av ridturen, färdväg och hur utrustningen ska packas i packrullar
(som ni lånar av hästgården). Kl. 12 äter vi lunch på Ammarnäs Wärdshus. Därefter åker vi direkt till våra hästar och gör
klart för avfärd mot hästgårdens viste i Tjaskal ca 8 km ritt. Medan middagen lagas finns tid för avkoppling och om du är
fiskeintresserad; röding och öring är det som finns i sjön. Kåtan, som är modern med nedfällbara sängar, kan lätt göras om
till konferensbord om så önskas.

Dag 3:
Efter en god natts sömn äter vi en stadig frukost och sadlar på hästarna och rider upp på fjället Gieråive och vidare ut på
Stuore Jåppe. Nedanför oss ligger fågelskyddsområdet Marsivagge. Här finns gott om fjällabb, fjällvråk och ibland visar sig
även kungsörnen. En och annan ren brukar nyfiket följa oss på lagom avstånd. Framme vid sjön Raksjaure låter vi hästarna
vila och vi själva äter vårt medhavda lunchpaket bestående av gakku - det traditionella samiska brödet. Efter ca en timmes
rast är det dags att vända tillbaka mot Tjaskal för middag och övernattning. Under dagen har vi provat på tölt,
islandshästens fjärde gångart och kanske en och annan galopp för dem som vill. Dagens ridsträcka är ca 25 km.

Dag 4:
Efter frukost sadlas hästarna åter och det bär av ner till Ammarnäs. Ridsträckan är ca 8 km och vi beräknas vara klara kl.
12. Dusch och bastu efter ridturen finns att tillgå på vandrarhemmet. För de gäster som vill stanna ytterligare någon natt i
Ammarnäs kan man boka boende med oss. Lunch finns att köpa på både Ammarnäs Wärdshus och Ammarnäs Fjällhotell
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Fjällritt Raksjaure - turfakta
Vistelsens längd:
3 dagar till häst, 3 nätter.

Boende:
Logi i långkåta vid sjön Tjaskal med middagar lagade av lokala råvarormed öppen eld. Första natt på trivsamt vandrarhem.

Pension:
Helpension. Maten tillagas av råvaror som fjällbygden producerar.

Hästar:
Islandshästar, starka och stabila hästar. De är alla goda töltare.

Ridvana:
Min 3.

Grupp och guide:
Laget består av max 12 ryttare som leds av en mycket kompetent guide.

Bagage:
Den personliga utrustningen packas i packrullar (som ni lånar av hästgården).

Klädsel och utrustning:
• Höga vattentäta stövlar (ej ridstövlar)
• regnjacka (ej poncho)
• regnbyxor – sy gärna dit hällor så benen hålls på plats
• långkalsonger
• underställströja
• T-shirt
• skjorta
• tjock varm tröja
• långbyxor utan jeanssöm på insidan av benet
• tjocka sockor
• liten handduk
• myggmedel
• varm sovsäck.
Det finns sovsäckar för både uthyrning & försäljning på plats.

Ingår inte i priset:
Transport till gården, kvällsmat på ankomstdagen, alkoholhaltiga drycker, läsk

Turkod:
SE 603
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Fjällritt Raksjaure - resefakta
Transport:
Du kan åka nattåget från Stockholm till Umeå och därefter buss till Ammarnäs. Om du flyger går det att göra till Arvidsjaur
och Lycksele och därefter ta hyrbil alt buss till Ammarnäs. Flyg går även till Umeå och Skellefteå och därifrån buss till
Ammarnäs. Om du väljer flyg och buss kan det hända att en extra övernattning behövs då det inte är säkert att det finns
bussanslutningar som passar till flyget.

Avbeställningsskydd:
Vi rekommenderar avbeställningsskydd, som också skyddar dig vid sjukdom och olycksfall, som medför att du inte kan rida.

Turkod:
SE 603

Vi reserverar oss för fel och brister i det utskrivna.
Hemsidan är platsen att se den senaste uppdateringen.

25-02-2021

Hippo Tours Aps • Stengårdsalle 17 • DK-3480 Fredensborg • CVR-nr.: 29913838
Telefon: 046 288 0466 • E-mail: info@hippotours.se • Web: www.hippotours.se

4/4

