
Samisk överlevnadsturSamisk överlevnadstur

Det kan vara en utmaning att överleva 
i norr, lär hur samerna klär sig, hur 
man hittar  rätt ved för att göra eld och 
få kunskap om vad som går att äta i 
naturen. 

Det kan vara en utmaning att överleva 
i norr, lär hur samerna klär sig, hur 
man hittar  rätt ved för att göra eld och 
få kunskap om vad som går att äta i 
naturen. 

Det är en helt vanlig dag, en vinterdag med tjugo 
minusgrader, en vacker vårdag med solen som smälter 
snön, en senhöstdag med första virvlande snöflingorna. 
Vi har gått igenom hur vi samer tänker för att hålla oss 
varma hela dagen. Nu är vi klara att ta oss ut och prova 
våra kunskaper. 
   I skogen är det tyst och stilla, vi är helt ensamma. Nu 
gäller det att lära sig överleva och hålla oss varma. Vi 
söker nåt att äta, lär oss hur vi ska röra oss i landskapet, 
och att välja rätt ved för vår eld. 

Vi lär oss det samiska sättet att vara i naturen, hur vi 
tänker, vad vi gör och inte gör och vi lär oss att klä oss 
rätt. Vi gräver under snön, spårar djur och lär oss att ta 
oss fram i skogen. I samiska språket finns mer än 300 
ord för snö och lika mycket för att beskriva renarna, 
vädret och landskapet.

Pris: 1 690 SEK/vuxen. Barn 3-15 år 950 SEK/barn.  
Privat tur 5 500 SEK, max 3 vuxna, alt 2 vuxna + 2 barn, 
även barn under 3 år. Deltagare utöver 1 690 SEK/pers. 

I priset ingår: Transfer från ditt hotell i Kiruna, Abisko 
eller Nikkaluokta, samisk guide, varma kläder, varm 
dryck och kaka. 
   Vi rekommenderar bra kläder anpassad till årstid, 
fingervantar och en varm mössa. Vi anpassar turen, 
men bra om du kan gå max 1 km i ett snöskoterspår.

Deltagarantal: Minimum 2 vuxna, max 16. (normalt 
8 pers per guide) Större grupper på förfrågan. Även 
lunch. (be om offert)

Avgångar Kiruna, Abisko, Nikkaluokta: Dagliga turer 
1 okt - 15 maj, 08.00-12.00, andra tider på förfrågan. 

Turen körs 1 okt 2020 - 15 maj 2021
Priser giltiga 1 juni 2020 - 31 maj 2021

Mer information om turen, avbokningsregler och hur vi hanterar Covid-19 finns att läsa på vår web. 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

*Scandinavian Sami Photoadventures fotograferar alla guidningar, vill du inte att vi publicerar bilder på dig ber vi dig säga till våra guider.
Genom att låta dig fotograferas ger du medgivande till publicering på webbsidor och i sociala media.
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