
Välkomna att bo hos oss i Nikkaluokta, en del av Sápmi
Bo bra och bekvämt i 14 stugor med totalt 56 bäddar. Den storslagna naturen & leden till
Kebnekaise börjar vid din ytterdörr.  Stugbyn är belägen väster om vår huvudby�nad.

Lägenhetshus 6 bäddar - Beaivi, Bie�a, Varri, Va�i  6p
Komfortabel lägenhetshus med storstuga.
Tre dubbelrum varav ett på öppet sovlo�, wc och dusch, torkskåp.
Allrum med tv, öppen spis och kök (spisplatta, mikrovågsugn, kylskåp)
6 personer 2600 kr     5 personer 2300 kr      4 personer 2000kr
3 personer 1700kr      2 personer 1400 kr       1 person    1100kr

Lillstuga 2 bäddar - 1-2p
Mysig stuga med wc och dusch, två bekväma resårsängar, vattenkokare.
Kök �nns i servicehuset intill.
2 personer 1300 kr    1 person 850 kr

Charmig stuga 4 bäddar - Eivor, Kristina, AnnaNora & Valter, Sten , Gertruds stuga 1-4p
Charmig småstuga inspirerade e�er respektive personliga �ällpro�ler.
Stugan har ett allrum med 2 våningssängar och minikök, wc.
Dusch och bastu �nns i servicehuset intill.
4 personer 1750 kr    3 personer 1400 kr   2 personer 1050 kr  1 person 700 kr

Fjällstuga 4 bäddar - 1-4p
Enkel lillstuga med ett allrum med 2 våningssängar och minikök (ej vatten indraget)
Wc, dusch och vatten �nns i servichuset intill.
4 personer 1500 kr  3 personer 1200 kr   2 personer 900 kr   1 person 600 kr

Obligatoriskt att sova i lakan eller sovsäck           - hyr sänglinne med handduk 200 kr/set
Obligatoriskt att städa e�er sig                              - köp slutstädning av stuga 500kr/stuga
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Avbokningregler -
Fram till 7 dagar innan ankomst - Kostnadsfri avbokning
Senare än 7 dagar innan ankomst - 40% debitering av totalsumma (endast stuga, ej tillä�)
Samma dag som ankomst - 80% debitering av totalsumma (endast stuga, ej tillä�)

Betalning sker via swish eller kontobetalning.
Om du avbokat så mottager du ett infomail med betalningsanvisningar. Eller kontakta oss för
frågor - info@nikkaluokta.com, tel 0980-55015

Reception
Restaurang med �ka, frukost, lunch & middag

Fjällshop med suovenirer, samisk slöjd, utrustning och utvalda torrvaror
Servicehus med wc, dusch och enkel bastu

Camping för tältare & campervans
Konstgalleri

Fjällvandring på egen hand                                                 Skidåkning
Båttransport i Vistasvá�i                                                  Skotertransport i �ällvärld
Kanot eller kajak i Vistasvá�i
Bastu
Bad

Välkommen till Nikkaluokta! / Hälsningar Anna & Erik Sarri med personal
Bures Boahtin Nikkaluktii! / Dearvvuođaiguin Anna & Erik Sarri já bárgit
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