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Halvdagsvandring på Dundret 

Fjällupplevelse - nära men ändå så fjärran  
Under en halv dag tar vi oss upp för att upptäcka och up-
pleva fjällets natur, utsikten och tystnaden. Tillsammans 
vandrar vi på sedan länge upptrampade stigar. Vidderna gör 
gott i själen och vi får möjlighet att stanna upp i nuet och 
komma bort från samhällets stress och brus för en stund. 
Under turen stannar vi och njuter av gott och välgörande 
fika. 
     
 

Information om Dundret 
Dundret är sedan 1970 ett naturreservat och idag även ett 
Natura 2000-område. Lågfjället, som Dundret är, ligger syd-
väst om Gällivare, bara fem kilometer från centrum. Dund-
rets topp ligger 823 m.ö.h. och vid klart väder kan du se en 
elftedel av Sveriges yta, inklusive Sarekfjällen och Kebneka-
ise. Dundret har flera vegetationszoner och den som är in-
tresserad kan beskåda många av fjällets växter och fåglar. 
 
 
Guiden Katarina Larsson 
För Katarina är naturen en aldrig sinande källa till rekreation, 
återhämtning och energipåfyllning. Katarina är utbildad inom 
natur och miljö men även Stress- & friskvårdsterapeut, 
Coach och Kost- & Näringsrådgivare. 

  
 
 
 
  

Faktaruta 

Pris: 990 kr/pers, min 2, max 4 pers 

Följande ingår: Transfer, guide & nyttigt 

fika: smoothie, smörgås, hälsobollar, 

frukt, te/kaffe (meddela ev allergier vid 

bokning). Vi bär vår egen matsäck. 

Längd: 4 tim inkl transfer 

Juni-augusti: Dagstur kl 9-13 (19 och 26 

jun, 10 och 17 juli, 11, 14, 18 och 28 

aug). Övriga datum efter förfrågan! 

Samlingsplats: Gällivare Turistcenter 

Tänk på: Kläder och skor efter väder, 

ryggsäck att bära matsäcken i samt 

gärna vatten för eget bruk. 

Vi anpassar vandringen efter deltagarnas 

fysiska förmåga och önskemål. Kontakta 

Katarina för mer information. 

Bokning: Katarina tel 070-5775944, kata-

rina@vivira.se el Gällivare Turistcenter 

Betalning: Enligt överenskommelse vid 

bokning 

Avbokning mindre än 24 tim innan åter-

betalas ej. 

Vid bokning av grupper skicka förfrå-

gan till katarina@vivira.se 

 

 

Vacker fjällmiljö och lätt vandring med underbar utsikt. För 
både kroppen och själen.  

Highlights 

Dundret – Fjället nära stan 

 

Vid klart väder ser vi en elftedel av Sveri-
ges yta. 

 

Stanna upp i nuet och stressa ner. 
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