
 
 

Boende i Nikkaluokta 2018 
 
Bo riktigt bra och bekvämt, vi erbjuder 56 bäddar fördelat på 10 stugor & 4 
lägenhetshus.De ligger samlat närmast fjällen väster om stora huvudbyggnaden. 
Restaurangen serverar frukost, lunch och middag, det finns också matsäck. 
 

Hus med 6 bäddar - Beaivi, Biegga, Varri, Vaggi 
Modernt och komfortabelt lägenhetshus med storstuga i ljus, nordisk stil. 
Tre dubbelrum varav ett på öppet sovloft, wc och dusch, torkskåp. 
Allrum med tv, öppen spis och kök (spisplatta, mikrovågsugn,kylskåp) 
6 personer 2150 kr     5 personer 1900 kr      4 personer 1650kr  

3 personer 1400kr      2 personer 1150 kr      1 person    850kr 
 

Lillstuga - Jokk, Javri, Jeaggi 
Nyrenoverad stuga med wc och dusch. 
Stugan har hög komfort med två bekväma resårsängar, vattenkokare 
Kök finns i servicehuset intill. 
1 person 650 kr 2 personer 1100 kr 
 

Charmig stuga - Eivor, Kristina, AnnaNora & Valter, Sten , Gertruds stuga 
Charmig småstuga med respektive profils personliga fjällkänsla. 
Stugan har ett allrum med två våningssängar och minikök, wc. 
dusch och bastu finns i servicehuset intill. 
4 personer 1500 kr   3 personer 1200 kr   2 personer 900 kr  1 person 600 kr 
 

Fjällstuga 

Enkel småstuga, vår första timmerstuga. 
Stugan har ett allrum med två våningssängar och minikök (ej vatten) 
Wc, dusch och vatten och kök finns i servichuset intill. 
4 personer 1250 kr  3 personer 1000 kr   2 personer 750 kr   1 person 500 kr 
 

Tillval 

Sänglinne & handduk 150 kr 
Slutstädning 200 kr stuga 400kr lägenhet   Frukostbuffé 95 kr   Matsäck 95kr 
Välkommen till Nikkaluokta, hälsar Anna & Margareta Sarri med personal 
www.nikkaluokta.com      info@nikkaluokta.com    0980-55015  
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