HELI HIKE KRAPPES 2022

Heli Hike Krappes -22 upplevelsen startar med en flygtur med Fjällflygarna från
helikopterplattan i Adolfström. Flygturen tar er till toppen av Kráhpiesvárrie ca 1000 m över
havet. Beroende på väder och förutsättningar kan landningsplatsen variera. Väl uppe kan en
makalös 360 graders vy över Kráhpiesvárrie upplevas. Om det är blåsigt på toppen så finns
det sänkor som kan erbjuda skydd mot vinden. Laisdalen ingår som en del i biosfärsområdet
Vindelälven-Juhttátahkka som är utsedd av UNESCO. Väl uppe på höjd väntar flera
möjligheter tex en fikastund med medhavd fikasäck eller en fisketur till Toppsjön. Tänk på
att fiskekort krävs, vilket ni kan ordna hos oss i receptionen innan avresa. Naturkartan.se är
den karta vi rekommenderar för denna tur.

En härlig vandring ner med utsikt över Bäversjön och Loppsjön väntar därnäst. Ett stopp
innan trädgränsen, vid Bord och Bänk, kan vara en trevlig paus innan en relativt brant och
stenig vandring ner på markerad stig i skogsparti väntar. Beroende på tidpunkt under
sommaren så kan det finnas både hjortron och blåbär. Tänk på att allemansrättens regler
gäller. Vandringen ner till Loppviken där båtskjuts väntar är ca 2,5 k lång. Ring gärna 070386 12 72, när ni kommer ner till spångarna och Loppsjöbäcken så hämtar vi upp inom kort.
Vi har med oss flytvästar till sällskapet. Totala vandringen är max 6 km.
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Önskas en längre vandring så kan ni välja vandringsleden via Loppsjön och Bäversjön och
avsluta vid Gautoforsen. Vi ordnar givetvis skjuts över sjön även här. Om ni önskar att stanna
vid Loppsjön eller Bäversjön så har vi båtar för uthyrning här. Kom bara ihåg att boka upp
den i receptionen.
Väl åter på Camp Gauto väntar en välförtjänt måltid baserad på lokala råvaror. I paketpriset
erbjuder alternativ med röding, ren eller vegetariskt. Barnmenyn, tom 11 år, utgår från tacos
eller köttbullar. Önskas förrätter eller efterrätt så kan även det ordnas. Fullständig
sommarmeny 2022 hittar ni på hemsidan. Alla maträtter förbokas innan avfärd på 070-69
68 192. Vi har fullständiga rättigheter.

Viktigt att tänka på
- Flygning är väderberoende och Kráhpiesvárrie kan ibland ligga i dimma. Via vår
webbkamera ser ni väderläget eller så kontaktar ni oss för information.
- Barn under 2 år är gratis. Hund kostar 50 kr.
- Aktiviteten är en dagsvandring och godkänd packning är därmed en dagsryggsäck
(fikasäck).
- Vandring är delvis brant och i stenig fjällterräng. Vid regn kan det vara halt.
Vandringsstavar är ett bra alternativ.
- Myggmedel och långärmat, kan vara bra att ha med sig.
- Det ni tar med ut, tar ni även med hem, gäller både skräp och upplevelser.

Vad ingår i priset 950 kr per person
- Helikopter upp till Kráhpiesvárrie
- Markerad led i fjällterräng
- Båtskjuts från Loppviken eller Gautoforsen till Camp Gauto
- Måltidsalternativ vid restaurangen i Camp Gauto

Bokning
Vänligen boka din upplevelse direkt via info@campgauto.se Tänk på att vi har begränsat med
antal platser per dag. Vägbeskrivning etc. finns under Kontakta oss på www.campgauto.se
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