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Skåda fågel i Tornedalen 8 juni – 13 juni  2021  
Åttonde upplagan  
Resa   
Du bokar och betalar själv din resa t & r Luleå. Vi hämtar och lämnar på Luleå flygplats eller på 
tågstationen. 
PS. FRÅN 21 APRIL 2021 KAN DU ÅKA TÅG ÄNDA TILL HAPARANDA.  
Vi rekommenderar att du bokar dina resor i god tid för att få bästa pris.  
I början av 2021 skickar vi förslag på tid och priser på flyg. 
Anmälan 
Anmälningsavgiften är 2000 SEK betalas vid anmälan om man vill säkra en plats. Slutbetalning sker mot 
faktura och ska vara betald 30 dagar före resans start.  
Avbokningsregler 
60 dagar innan resans start - återfås 20 % av anmälningsavgiften och hela resterande avgift om den är 
inbetald. 
31-59 dagar innan resans start återbetalar vi inte anmälningsavgiften men övrig avgift får du tillbaka. 
Senast 30 dagar innan resans start fakturerar vi 100 % av resans pris. 
Full återbetalning om en reserv kan ta din plats, dock kan du förlora din anmälningsavgift enl. ovan regler. 
Logi 
Fem nätter på Arthotel Tornedalen. Du bor bekvämt med hotellstandard. Och kan välja mellan två 
dubbelrum och fyra enkelrum. Givetvis finns det en vedeldad bastu, du kan bada varje dag om du vill och 
hinner.  
Mat 
Helpension. Lunchen blir ute i fält men middagen äter vi på Arthotel Tornedalen. Vin och öl finns att köpa 
på Arthotel Tornedalen. Födoallergier ska anmälas i god tid innan ankomst. 
Ta med  
Du ska ta med liten ryggsäck och en vattenflaska för dagsutflykterna 
Klädsel 
Junivädret är oberäkneligt och kan variera mycket. Packa ner vindtät jacka, ylletröja, regnkläder, stövlar 
eller vattentäta kängor. Själv föredrar jag stövlar. Och ta med badkläder om du vill ta ett uppfriskande 
dopp i Torneälv eller i havet ute på Sandskär. Myggmedel och solskydd kan också vara bra att packa ned 
och självklart en hatt med myggnät.  
Skådning   
Vi skådar i 6 dagar, varav en hel dag ute i Haparanda Sandskär. Ljuset är med oss hela tiden så 
eventuellt kan det förekomma skådning på ”obekväm” tid. Efter middagen sammanfattar Gigi dagens 
upplevelser och vill du ut igen efter middagen kan du kliva ut i naturen och skåda i grannskapet. 

 
Kikare är såklart nödvändigt men tubkikare rekommenderas, framförallt på Haparanda Sandskär. Det går 
bra att hyra av Gigi för 500 kr, ta kontakt med henne i god tid för bokning. Behöver du bättre handkikare 
går även det att hyra. 
 
Välkommen hälsar Gigi och Gunhild till 2021 års upplaga av Skåda fågel i Tornedalen 
  
gunhild.stensmyr@arthoteltornedalen.se eller gb@fagelguidning.se 
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