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Dagstur: Vuoján – Renslädesexkursion 

Hantera och kör din egen körren med släde längs en ca 10 km lång led genom Sápmis underbara vinterlandskap. Det 

är en fantastisk upplevelse för riktiga friluftsentusiaster som vill ta del av en traditionell samisk aktivitet på ett 

mycket praktiskt sätt. 

Renslädesguiden tar dig via en kort minibusstransfer från Jukkasjärvi till Sautosjohka rengärdena ute i skogen. Här finns 

flera generationers renar och de som är tämjda och tränade enligt samisk traditionell kunskap, härkarna, blir dagens 

resesällskap. 

Du lär känna din ren och guiden ger en detaljerad instruktion hur renen hanteras och körs med släde innan du är redo 

att ge dig ut på ditt livs äventyr. Varje gäst kör, stående på sin slädes medar, var sin körren i kolonn med guiden och 

dess ledarren i spetsen, genom det snöklädda skogslandskapet och över frusna myrar och vattendrag. 

Det är en fartfylld tur där du är i full kontroll över din ren, men du slappnar snabbt av och kan njuta av djur och natur 

som finns längs vägen. Efter en stunds aktiv renslädeskörning genom det samiska kulturlandskapet anländer vi till en fin 

lägerplats där guiden lagar en klassisk och välsmakande renskötarlunch: suovas, rökt renkött, som steks över öppen eld 

och serveras på gáhkkubröd med en klick lingonsylt. Därtill sippar vi på färskt kokkaffe sittande kring den sprakande 

uteelden. 

Den ljuvliga atmosfären bjuder in till personliga samtal om den samiska kulturen, traditioner och livsstil - med renen 

som en av det samiska samhällets viktigaste kulturbärare och resurs. Efter rasten fortsätter renslädesfärden som styr 

mot Sautosjohka igen. Här hjälps vi alla åt att sela av körrenarna innan dem släpps tillbaka i gärdena.  

Sedan är det dags att säga adjö till renarna och att återvända till startpunkten i Jukkasjärvi by. 

 

 

 

PRIS: Vuxen: 3 900 kr. Barn (6-15 år): 2 730 kr.  

PERIOD: Måndag, torsdag & lördag, 1 februari - 16 april 2023. 
START: 09.00 Nutti Sámi Siida Gård, Marknadsvägen 84, SE-981 91 Jukkasjärvi. 09.20 Reindeer Lodge, 

Paksuniemivägen 188, SE-981 91 Jukkasjärvi. 

SLUT: 14.00 Reindeer Lodge, 14.15 Nutti Sámi Siida Gård.  

TUR- OCH RETURTRANSFER MED MINIBUSS (ingår, anges vid bokning): 
UPPHÄMTNINGSOPT.: 08.30 Kiruna hotellen/Turistcenter, 08.50 Icehotel. 

AVLÄMNING:  Ca 14.15 Icehotel, 14.45 Kiruna hotellen/Turistcenter. 

MAT:  Rökt renkött med samisk glödkaka, lingonsylt, lingondricka och kaffe/te ingår. 

 Matallergier/intoleranser/vegetarianism anges vid bokning. 

UTRUSTNING:  Lån av termooverall, stövlar, vantar och mössa ingår. 

GRUPPSTORLEK: Min 2, max 4 personer, resp 4 vuxna och 4 barn (6-15 år) med max 1 barn/vuxensläde. 

SPRÅK:  Svenska och engelska. 

VILLKOR:  Minimiålder för turen är 6 år. Minimiålder för att köra egen rensläde är 16 år. Barn sitter i en 

vuxnes släde. God fysisk hälsa och rörlighet krävs. 

 Gäster som deltar i våra aktiviteter har en skyldighet att följa personalens anvisade 

säkerhetsinstruktioner. Aktiviteter anpassas efter rådande väderförhållanden för djurens och 

gästernas säkerhet och välmående. 

KVALITET: Nature’s Best, Sápmi Experience och Sustainable Arctic Destination certifierad. 


