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Hanhivittikko Fäbod
Kulturreservatet

www.hanhivittikko.se                                                                                                                                    info@hanhivittikko.se
Fäbodtelefonen +46 (0)76 10 44 770                                                                                                    Vi finns även på Facebook! 

Efter er ca 1 timme långa guidade upplevelse det dags 
för de traditionellt klädda fäbodvärdarna att servera 
kaffe med fika eller mat. Oftast blir det traditionellt 
Tornedalskt men vi är lyhörda för era önskemål.

Därefter kan ert besök fortsätta med gruppaktiviteter 
inspirerade av Hanhivittikkos kultur- och naturarv.

Er fäbodupplevelse kan lämpligen avrundas i 
rökbastuns väldoftande vänliga dunkel. Här har 
fäbodfolket i generationer ångat bort arbetsdagens 
mödor och återfödda stigit ut under midnattsolens 
ljus eller norrskenets dansande draperier.

Bra att tänka på

Vi anpassar guidningen till er grupp; språk, tema, längd.

Ovanstående program är lämpligt för grupper upp till 200 
personer (rökbastu ca 20 personer). Vi har möjlighet att  
servera upp till 60 personer under samma tak.

Er fäbodupplevelse kan vi arrangera året om med anpass- 
ningar till rådande årstid. 

I samarbete med andra anläggningar ordnar vi boende,  
konferenslokaler, transporter, mat etc.

Kontakta vår möteskoordinator Rolf Lahti på  

info@hanhivittikko.se   +46 (0)70 640 98 47

Guidning

Kaffe med fika 

Kaffe med smörgås 

Mat; huvudrätt samt kaka till kaffet

Gruppaktiviteter (ca 2 tim.) 

Rökbastu inkl handdukar, lättdryck 
och tilltugg 

SEK 90 p.p 

SEK 30 p.p 

SEK 50 p.p 

SEK 150 p.p

fr. SEK 1200

SEK 3000 +  
SEK 60 p.p

Fäbodupplevelse Hanhivittikko á la carte;  

minsta gruppstorlek är 12 personer (kostnad 2010)

Små rödmålade stugor i en prunkande sommar-
äng, den solbelysta gläntan i skogen lockar in-
bjudande; man vill stanna till och låta sina ögon 
och sin själ uppleva friden och välbefinnandet i 
Norrbottens första kulturreservat.  

Perfekt såväl som besöksmål som för ett inspi-
rerande avbrott under konferensen. Här bland 
husen, blommorna och djuren levandegörs den 
månghundraåriga fäbodkulturen och kryddas 
med historier serverade av er vältalige guide. 

Därefter smakar det härligt med kaffe och fika-
bröd eller varför inte slå på stort och avnjuta en 
traditionell köttsoppa vid dukade bord mitt i 
blomsterprakten?

Upplevelseplats Hanhivittikko

Er fäbodupplevelse kan se ut så här
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