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Välkommen till en
annorlunda upplevelse!



Sommar

Fiskeresa med kalvmärkning
Denna tur är en fem dagars fiskeresa till fjällsjöar 
med röding belägna i de västligaste delarna av 
samebyn, där även renarna vistas under sommaren. 
Renskötarna är i samma område och märker sina 
kalvar i juli månad. Då finns det möjlighet att vara 
med och se hur det går till att märka kalvarna. 
Eftersom det oftast är för varmt på dagarna för 
renarna att vara i rengärde, föredrar man att ha 
kalvmärkningen på natten. Under den här årstiden 
är det midnattssol. Vi flyger ut till en sjö med 
helikopter. Logi i lavvu (samisk tältkåta). 

Tid: 1 juli – 30 juli 

Fisketurer
Vi erbjuder fjällfiske för alla i sjöar med röding, sik, harr 
och öring. Vi tar oss ut till dessa sjöar i fjällvärlden med 
helikopter. Logi i stuga eller lavvu (samisk tältkåta), 
beroende på var man väljer att fiska.

Vandring
Att fjällvandra tillsammans med en guide är både 
bekvämt och lärorikt. Guiden står för lokalkännedom 
både kulturellt och orienteringsmässigt. Vandringen 
följer varken kungsleden eller någon kryssmarkering, 
vilket ger en större vildmarkskänsla. 
Logi i stuga och lavvu (samisk tältkåta).

Floratur
Floraturen är en tre dagars vandring i fjällen.   
Framförallt kommer vi att studera floran från 
björkskogen upp till den högalpina terrängen. I fokus 
står växters olika användningsområden förr och nu. 
Logi i både stuga och lavvu (samisk tältkåta).
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Vinter

Isfiske
Under tre dagar isfiskar vi i fjällsjöar med röding, sik, harr 
och öring. Vi tar oss fram bekvämt med skoter. 
Förhoppningsvis får vi lite fisk som vi kan laga till när vi 
kommer  till stugan framåt kvällen. Efter en härlig middag 
är det bara att krypa ner under duntäcket och sova gott 
fram till en ny dag med isfiske. 
Logi i stuga med bastu.

Skotersafari
Med skoter hinner man se mycket av fjällvärlden på tre 
dagar… Fjäll, dalar, och vida vyer. Renar kommer vi säkert 
att få syn på, för att inte tala om älg! Har vi tur kanske vi 
träffar på spår av något av våra rovdjur. Kanske vi t.o.m. 
får se järv eller lo. 
Vi tar med oss fiskeutrustning ifall vi får lust att isfiska. 
Logi i fembäddars stuga.

Ripjakt
Under jaktsäsongen på ripa arrangerar vi exklusiva 
jaktresor. Vi tar emot mindre jaktgrupper som får följa 
med samisk jaktguide utan hund. Logi i stuga eller 
lavvu (samisk tältkåta).

Kombinerad vintertur
Vi tar oss till en fjällstuga med skoter och bor 
där i tre dagar. Därifrån finns det möjligheter  
att gå på skidturer, toppturer med utförsåkning 
eller åka skoter till en fjällsjö och isfiska. 
Allt efter önskemål.
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Skidåkning
Vi erbjuder tre dagars skidåkning både på längden 
och tvären! Två dagar med turskidåkning samt en dag 
med en topptur och utförsåkning i orörd snö. 
Logi i fembäddars stuga med bastu.



Vi erbjuder äventyrsresor i den samiska 
fjällvärlden. Välj mellan att möta stor-
rödingen i en stilla fjällsjö eller följ med på 
kalvmärkning i midnattsolen. Du får under 
resans gång möta en levande kultur hos 
de renskötande samerna beroende på när 
under året du väljer att besöka oss. 

Vi håller till inom Girjás sameby, där du 
möter både låg- och högfjäll. 

Vi berättar gärna om vår samiska kultur. 
Vårt mål är att sprida kunskap och förståelse 
om samiska näringar och samisk kultur.

I fjällen döljer sig gamla boplatser, rengärden 
och offerplatser från förr. Men vår kultur lever 
vidare än idag och den vill vi gärna dela med 
oss av.

Girjás Adventure Ekonomiska Förening
Brytaregatan 14  981 34 Kiruna  Tel: 0980-193 83

e-post: info@girjasadventure.com    www.girjasadventure.com

Välkommen till Girjás Adventure!
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