Presentació
Lapònia és una regió geogràfica situada a la part septentrional d’Europa. Al nord limita amb l’Oceà Glacial
Àrtic, per l’est, amb el Mar Barents i per l’oest, amb el mar de Noruega. Lapònia està dividida entre els
Estats de Finlàndia, Noruega, Rússia i Suècia i es el regne europeu dels parcs nacionals. Aquesta àrea fou
declarada Patrimoni de la Humanitat l’any 1996, i la regió circumpolar del nord de Suècia és la més
extensa, ja que ocupa el 25% del seu territori, i una de les últimes del món en la que predomina, encara
ara, una forma de vida ancestral, basada en la transhumància estacional.
Sápmi, nom amb el que també es coneix Lapònia, és el territori tradicional dels saami, “el poble de les
vuit estacions”. Són pastors de rens i la única ètnia existent i reconeguda actualment al vell continent.
També és la més antiga d’Europa. Del prop de 70.000 saami que viuen a Lapònia, uns 20.000 estan ubicats
a Suècia, i d’aquests, vora 2.500 encara viuen de la cria de rens com a mitjà de subsistència tradicional.
L’economia d’aquesta regió es sustenta bàsicament en la caça, la pesca, la ramaderia i el duodji (artesania
local saami).
El gran atractiu d’aquest territori, on el visitant experiments la soledat més absoluta al cor més salvatge
de Suècia, no és només visitar els seus meravellosos paisatges àrtics amb la seva naturalesa indomable i
conèixer de primera mà la cultura local indígena, sinó també les activitats que es poden dur a terme durant
l’hivern quan hi ha poca llum i la natura es cobreix de blanc i el cel brilla amb les aurores boreals que
dansen al so del Yoik, la música tradicional dels saami. I tot això succeeix sota l’encant tradicional de
l’esperit nadalenc que submergeix aquesta terra en un món de màgia, llums i colors.
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Lapònia sueca: viatge cultural a la terra dels Saami.
És un destí perfecte per a famílies, parelles i aventurers perquè és un lloc on la cultura, la tradició i la
natura van de la mà dels seus habitants, els saami, un poble mil·lenari guardià de nombroses tradicions
ancestrals.
En aquesta autentica aventura polar, per sobre del Cercle Polar Àrtic, et proposem viure experiències
úniques que no et deixaran indiferent, perquè Lapònia s’ha de visitar al menys un cop a la vida i aquest
viatge pot ser una bona oportunitat per fer-ho. T’animes?
Especialista acompanyant
Francesc Bailón Trueba

Antropòleg, divulgador científic, escriptor i viatger polar. Ha conviscut amb
algunes ètnies d’Àfrica, Amèrica i Àsia, adquirint un aprenentatge i
coneixements continus. Ha realitzat nombroses expedicions àrtiques per
conviure amb els pobles inuit, nenet i saami. És col·laborador del National
Geographic Historia i dels programes de radio i de viatges i aventures: “Els
viatgers de la Gran Anacunda” de Catalunya Ràdio, “Nòmades” de RNE i
“Levando Anclas” de Radio Euskadi. És membre de la Sociedad Geográfica
Española. Ha treballat com assessor/antropòleg en la pel·lícula “NAdie
quiere la noche” (2015) dirigit per la cineasta Isabel Coixet i ha
protagonitzat juntament amb l’actiu Leticia Dolera el docu-pel·lícula
“Deshielo. Groenlandia” (2018) dirigit per Guillermo García López i Pedro

González Kühn.
Des de 2006 es dedica també a exercir com a guia de viatges i expedicions antrolpòlògiques i culturals i
és Product Manager de l’agencia X-Plore, viatges i expedicions. A més, a realitzat el curs de formació de
guies en ambients agrestes Wilderness Guide Level 1 (2016-2018) a l’European Wilderness Education
School.
Una frase que el defineix: “Sempre sigues tu mateix i explica l’aventura de la vida que has volgut viure”.
Mapa
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Lapònia sueca: viatge cultural a la terra dels Saami.
Programa detallat
Dia 1. Barcelona – Luleå
Vol des de la nostra ciutat d’origen, amb una o dues escales, segons la ciutat, i arribada a Luleå on ens
trobarem amb els nostres guies. Trasllat amb vehicle privat fins a l’hotel, situat al centre de la ciutat.
Luleå és la capital de la Lapònia sueca. La ciutat compta amb uns 75.000 habitants i s’ubica a la vora de
la badia de Lule, al golf de Botnia. És un port marítim important, doncs des d’allà es distribueix el mineral
procedent de les mines de Gällivare i Kiruna. El principal monument del centre de la ciutat és la seva
catedral neogòtica, de 67 metres d’alçada.
Sopar a càrrec de cadascú.
Dia 2. Luleå – Gammestald – Gällivare
Després d’esmorzar, cap a les 8:30h sortirem en cotxe en direcció a Gammestald, situada a 10 km, a
les afores de la ciutat. Aquí realitzarem un passeig pels seus carrerons per poder contemplar les seves
424 casetes de fusta ubicades a les rodalies de l’església del segle XV. El conjunt arquitectònic fou declarat
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1996. Aquest tipus de pobles-església va tenir una gran
expansió a l’Escandinàvia d’anys enrere. Avui, Gammestald és el millor conservat de tots.

Els dies 5 i 6 de desembre es celebra el Mercat de Nadal a la ciutat. Els més de 70 expositors ofereixen
una àmplia selecció d’aliments i artesania típics de la zona.
Al migdia tornarem a Luleå per visitar el Museu Norrbotens. Ofereix interessants exposicions entre les
quals destaquen aquelles relacionades amb la cultura saami, l’arqueologia nòrdica i la mineralogia.
A la tarda, temps lliure per dinar (no inclòs) fins a l’hora acordada per realitzar el trasllat a l’estació de
trens. Cap a les 16:30h agafarem el tren que ens portarà, en un viatge de poc més de dues hores i mitja,
fins a Gällivare, una tranquil·la població de 8.500 habitants situada a 100 km al nord del Cercla Polar
Àrtic que s’ubica en un punt estratègic, al cor del món saami, prop dels massissos més alts dels Alpls
Suecs i al costat de la mina de coure més gran de Suècia.
Trasllat a peu fins a l’hotel, ubicat al costat de l’estació de trens.
Sopar a càrrec de cadascú.
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Lapònia sueca: viatge cultural a la terra dels Saami.
Dia 3 Gällivare – Parc Nacional Stora Sjöfallet - Gällivare
Després d’un bon esmorzar iniciarem una jornada que serà molt completa i intensa. Dedicarem el dia a
explorar un dels parcs nacionals més salvatges d’Escandinàvia. Ho farem a mode d’expedició fotogràfica,
acompanyats per un guia local especialista i amb el punt de mira posat en l’observació dels magnífics
paisatges de muntanya, i en la fauna salvatge que hi habita. Entre altres espècies, a Stora Sjöfallet hi
viuen: rens, ants, guineus i àguiles. Hi ha, evidentment, molts altres animals, però són molt més
esmunyedisses, tals com l’ós bru, el linx i el golut. Aquest parc, juntament amb els seus veïns, com el Parc
Nacional de Sarek, fou declarat Patrimoni de la Humanitat l’any 1996. La zona acull grans llacs congelats
i cims escarpats que freguen els 2.000 metres d’alçada.
Per arribar a la zona, conduirem durant unes 2 hores des de Gällivare fins a l’inici del Parc Nacional. Durant
el recorregut es realitzaran diverses parades d’observació i fotografia aprofitant les diferents
oportunitats que ens oferirà la zona.

Al migdia, dinar inclòs en un restaurant que ens oferirà un menú típic de la cuina nòrdica.
A la tarda, abandonarem el paratge de Ritsem per iniciar el nostre retorn a Gällivare. De camí, si la foscor
i l’activitat ho permeten, podem realitzar alguna parada fotogràfica per copsar la bellesa màgica de l’Aurora
Boreal al cel. El nostre guia fotogràfic ens indicarà com poder fer bones fotografies d’aquest fenomen
natural.
Després del retorn al nostre hotel, si encara hi ha temps i ganes, es podrà fer un vol pal centre de
Gällivare, per poder veure il·luminats alguns dels edificis històrics de la ciutat: l’església de fusta (Gamla
Kyrka), l’orfenat, l’estació de tren i el molí de vent de Kvanbacken.
Sopar lliure.
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Lapònia sueca: viatge cultural a la terra dels Saami.
Dia 4. Gällivare – Kiruna
Un cop finalitzat l’esmorzar agafarem el tern (sortida estimada a les 8:40h) fins a Kiruna, en un curt
trajecte d’una hora. Arribada a Kiruna, on ens recollirà el nostre transport per portar-nos directament a
la zona de boscos, a la vora del riu Torne, on realitzarem una apassionant activitat amb trineus de
gossos.

El passeig durarà de 2-3 hores i els participats viatjaran còmodament instal·lats en trineus compartits i
conduits per un guia local. Es realitzarà una parada panoràmica a mitat de camí, on es menjarà un petit
entrepà i es podrà prendre cafè o té a la vora d’una foguera. Finalitzat el passeig es podrà conèixer i fer
fotografies als huskies del nostre trineu.
Per poder realitzar aquesta activitat amb seguretat, es donarà als participats un mono tèrmic, botes i
guants.
A primera hora de la tarda, retorn a Kiruna, la ciutat més septentrional de Suècia, que té prop de 23.000
habitants. Temps lliure per dinar i descansar fins a l’hora indicada, per realitzar una visita a l’Aurora Spa,
un bonic espai termal i de benestar ubicat al nostre hotel.
Entrada de dues hores a les instal·lacions inclosa: piscina interior, jacuzzi exterior, zona de dolls d’aigua i
saunes.
Sopar lliure.
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Lapònia sueca: viatge cultural a la terra dels Saami.
Dia 5. Kiruna
Després d’esmorzar ens arribarem en transport privat fins a Jukkasjärvi, un poble tradicional situat a
uns 20 km de Kiruna. Allà passejarem a la vora del llac per conèixer l’església saami de fusta. Cap a
les 10 del matí iniciarem la visita a la granja saami de Nutti Sámi Siida. Aquest espai, estructurat com
una exposició a l’aire lliure, ens permetrà acostar-nos una mica més a la cultura saami. Podrem passejar
entre els edificis de fusta, visitar les diferents exposicions culturals, comprar artesania local i acaronar els
rens, a la vegada que aprenem més coses sobre els costums i les tradicions dels pastors saami.

Al migdia, dinar tradicional (plat principal i postre), servit en una Lavvo (botiga tradicional saami).
Tot seguit ens traslladarem a l’Hotel de Gel, un dels principals reclams turístics de la zona. Aquí tindrem
accés a visitar les exposicions d’art fet amb gel, podem prendre alguna cosa al famós “Ice Bar” i
observarem l’estructura hotelera construïda en gel que es manté oberta durant tot l’any. Una experiència
inoblidable en un dels llocs més singulars de tot el nostre recorregut.
A mitja tarda tornarem a Kiruna. Aquells que ho vulguin podran realitzar un passeig per la ciutat i visitar
l’interessant museu de la cultura saami de Såmegarden.
Sopar a càrrec de cadascú.
Dia 6. Kiruna - Abisko
Un cop finalitzat l’esmorzar, cap a les 9:30h agafarem el tren fins a Abisko (1h30 de recorregut).
Arribada i trasllat al nostre Lodge per deixar-hi l’equipatge. Aquest lloc s’ubica a la vora del llac Torneträsk,
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Lapònia sueca: viatge cultural a la terra dels Saami.
de 70 km de llarg, i als peus de les muntanyes que configuren el Parc Nacional d’Abisko (Reserva de la
Biosfera), a tocar de la frontera amb Noruega.
Al migdia realitzarem un taller de construcció d’iglús.
Temps lliure per dinar i descansar.
Quan el sol ja es comenci a amagar a l’horitzó, iniciarem un passeig amb raquetes de neu pels racons
nevats propers a la ciutat. Podrem explorar un bonic canó rocós, on a l’hivern s’hi formen espectaculars
cascades de gel.
Sopar lliure.
Dia 7. Abisko – Luleå
Després d’esmorzar realitzarem una excursió amb motos de neu. El nostre trajecte ens portarà a
descobrir paratges del Parc Nacional d’Abisko mentre conduïm pel famós camí Kungsleden (“el camí
del Rei”). Les motos de neu estaran ocupades per dues persones i es podrà canviar de conductor més o
menys a la meitat del recorregut, on realitzarem una parada per beure quelcom calent i menjar unes
galetes, la “pausa pel cafè”, que es coneix a la cultura sueca com “Fika”. Amb sort, durant el nostre
trajecte, podrem veure part de la fauna salvatge d’aquest indret, sobretot rens i ants. L’excursió durarà
unes dues hores.
Tornarem cap al migdia, amb temps per descansar al nostre allotjament, menjar (a càrrec de cadascú),
recollir les maletes i tornar amb tren a Luleå (sortida estimada 16:40h, arribada cap a les 22:30h). Trasllat
a peu a l’hotel (proper a l’estació).
Dia 8. Luleå - Barcelona
Després d’esmorzar, trasllat en vehicle privat fins a l’aeroport per agafar el vol de tronada a casa. Així
posarem punt i final al nostre viatge a Lapònia, una experiència que ens acompanyarà tota la vida.
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Preus per persona
Grup de 12 pax: 1.950 €
Grup de 14 pax: 1.830 €
Grup de 16 pax: 1.730 €
Suplement habitació individual: 400 €
Grup
Mínim: 12 persones
Màxim: 16 persones
Inscripció i reserva
Per fer la reserva de places cal seguir els següents
passos:
Preinscripció. Per qualsevol de les següents vies:
 E-mail: a l’adreça especificant com a títol del
missatge “Inscripció viatge Lapònia” i indicant
clarament les dades de cada participant que
s’inscriu (nom i cognoms, e-mail i telèfon de
contacte).
 Pàgina web, polsant a l’enllaç següent:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html. Allà
cal marcar l’opció “Inscripció a una activitat”,
emplenar les dades personals i indicar el destí del
viatge a l’apartat ‘Missatge’.
 Per telèfon: als números 937 423 014 o 667 013
352 o 695 528 467.
 Presencialment: a Arqueonet, al carrer Sepúlveda
79 de Barcelona.
Les places s’adjudicaran per estricte ordre
d’arribada de les sol·licituds de preinscripció.
Reserva: un cop fetes les preinscripcions ens posarem
en contacte amb tots els preinscrits per tal de portar a
terme els tràmits de reserva (primers pagaments i
requeriments de documentació).

Vols (no inclosos en preu per persona)
Pendents de determinar
Allotjaments
Luleå: Confort Hotel Arctic
https://www.arctichotell.se/en/
Gällivare: Grand Hotel Lapland
https://www.grandhotellapland.se/en/
Kiruna: Camp Ripan
https://ripan.se/en/
Abisko: Abisko Mountain Lodge
http://abiskomountinlodge.se/?lang=en
Serveis inclosos
 Allotjament en els hotels en base a habitacions
dobles/twin.
 Tots els esmorzars.
 2 dinars (dia 3 i 5).
 Bitllets de tren (Luleå-Gallivarë, Gallivarë-Kiruna,
Kiruna-Abisko i Abisko-Luleå).
 Transport privat en furgonetes a Luleå i Kiruna.
 Guia antropòleg especialista en cultures de l’àrtic.
 Guia acompanyant de suport per grups de més de
10 persones.
 Excursió fotogràfica P.N. Stora Sjöfallets amb guia
local especialista.
 Excursió amb motos de neu a Abisko.
 Excursió amb trineu de gossos a Kiruna.
 “Cacera” d’aurores boreals totes les nits, sempre
que les condicions climatològiques ho permetin.
 Entrada al campament saami.
 Entrada a l’hotel de gel.
 Accés a l’Aurora Spa (2h)
 Assegurança de viatges i cancel·lació per COVID19.
Serveis no inclosos
 Vols internacionals (es cotitzaran en el moment de
la confirmació del grup). Preu orientatiu a data
15/09/2020: 300-350€.
 Sopars i dinars no especificats com inclosos al
programa.
 Suplement d’habitació individual (400€).
 Lloguer d’equip polar (botes, guants, manyoples,
anorak/parca i pantalons).
 Extres personals.
 Tot allò no especificat a l’apartat “Serveis inclosos”.
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