Vandra runt Ammarnäs
Gajsatje

4 km från parkeringen Tjulträsk

Leden börjar till höger om informationsskylten för
Vindelfjällens Naturreservat. De första 2 km följer du bäcken
som går genom fjällbjörkskog. Leden är inte markerad
men du ser den tydligt. Väl uppe på toppen (1008 m)
ser du ut över hela reservatet med toppar som Stor-Aigert (1101 m),
Suvåjvvie (1352 m), Stubebakte (1274 m) och vid klart väder
kan du se Norra Sytertoppen (1768 m) som ligger vid Hemavan.
Biergenis renslakteri 14 km från hotellet
Här hade Grans Sameby ett renslakteri. Idag används det i mitten av
september då sarvslakten äger rum. Härifrån går du 1 km genom
björkskog innan du är uppe på kalfjället. Väl uppe på Björkfjället är
utsikten över Vindelådalen fantastisk. Man ser även Ammarfjället
samt Guvertfjäll.
Här går norra Kungsleden mot Adolfström.

Ågguovarrié 13 km från hotellet 3,1 km från parkeringen Höbäcken
Vandringen är ca 700 m från vägen upp till toppen. Väl uppe på
toppen bjuds det på en fantastisk utsikt över bl. a. Vindelåns dalgång,
Suvåjvvie (1352 m), Rierruogájsie med Ammarglaciären i förgrunden
(1611 m). I norr ser du delar av Björkfjället (1010 m) och i väster finns
Ammarfjället (1611 m). Leden upp till toppen är röjd men omarkerad.
Det är en lätt vandring upp till toppen och väl där har du en fantastisk
utsikt över Vindelfjällens Naturreservat.

Tjulträskleden
Du har tre alternativ, starta vid norra Kungsledens parkering
och vandra hela vägen upp till Tjulträsk c:a 9 km.
Om du har bil kan du köra upp till "Grustaget"
som ligger på vänster sida strax efter att allmän väg upphör
och därifrån vandra upp till Tjulträsk och tillbaka c:a 8 km.
Sen kan du starta från Tjulträsk och vandra ner till byn.
En enkel vandring genom både gammal och ung skog
med en underbar utsikt.
Längs leden finns också några gamla fångstgropar.

Du kan beställa lunchpaket från oss.
Vi vill gärna veta det dagen innan
Telefon 0952-600 03

www.ammarnasgarden.se
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Rävfallet

från parkeringen Höbäcken 8 km

Du följer Aitenasvägen längs Vindelån. Mycket lätt vandring.
Vid Rävfallet finns en stuga där du kan övernatta.

Rävfallsstugan har 18 sängplatser samt tillgång till bastu.

Guoletsfallet

från parkeringen Höbäcken 4 km

Efter 2,5 km längs Aitenasvägen, går en stig upp till höger
(strax innan Guoletsbäcken). Nu kommer du in i en gammal
tallskog från 1700-talet. Stigen kan bitvis vara riskabel att gå
eftersom den är brant och går längs en kant som stupar
mot bäcken. Att gå upp till första fallet är inga problem.

Örnbo

4 km från parkeringen norra Ammarnäs

Från parkeringen följer du skylten mot Örnbo. Leden går genom
Bissanbäcken och en nybyggd kvarn, där man kan vila och njuta
av bäckens framfart innan stigen fortsätter uppåt. Örnbo är en
berg lägenhet från 1860-talet. Jonas Andersson bodde i Örnbo
till sin död 1952. Efter det förföll stället långsamt, men 1972
restaurerades husen. Kvar ﬁnns boningshuset och ﬂera andra
byggnader bl a ladugården. Örnbo är ett populärt utflyktsmål, både
vinter och sommartid.

Trollskogen

1,5 km från parkeringen norra Ammarnäs

Från parkeringen följer du skylten mot Örnbo. Efter ca 1,5 km
kan du svänga till vänster på en liten stig, där finns Trollskogen
en gammal urskog som påminner om en målning av John Bauer,
Stigen är ca 150 m lång och kommer ut igen på leden mot Örnbo.

Du kan beställa lunchpaket från oss.
Vi vill gärna veta det dagen innan
Telefon 0952-600 03

www.ammarnasgarden.se
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Långflytje

från hotellet 3,5 km

Du går längs södra Kungsleden och efter 2 km
svänger du av åt vänster. Du följer sedan kanten längs Ribovardo.
Vid Långflytje har du en fantastisk utsikt över Ammarnäs
och Ammärnäsdeltat. Leden är markerad och det är lätt terräng

Juobmovare

från hotellet 5,2 km

Du kör mot Tjulträsk och på vänster sida hittar du skylten.
Juobmovare är den artrikaste av alla ängar i Ammarnäsområdet.
Ängen ligger i en vacker sydsluttning mot Tjulån.
Juobmovare är sommartid en prunkande blomsteräng
med midsommarblomster, nordisk stormhatt, smörbollar
och brudborste. Särskilt artrika är ängarna närmast ån.
Där kan du hitta fjälltimotej, gullris, fjällvedel, slåtterblomma,
ormrot och vårbrodd. Nere vid ån finns en grillplats.

Gillesnoule

från hotellet 3 mil mot Sorsele

Våren 1674 kom den första prästen till Gillenoule.
Här hölls gudstjänst minst två gånger per år i början av juli
och månadsskiftet augusti-september för samer från Grans
och Rans samebyar. Detta enkla kapell har haft stor betydelse
för samer och nybyggare från 1600-talet och framåt i tiden.

Efter en dags vandring är det dags för avkoppling med
bastu och pool och efter det få avnjuta en god middag
hos oss på Ammarnäsgården
Du kan beställa lunchpaket från oss.
Vi vill gärna veta det dagen innan
Telefon 0952-600 03

www.ammarnasgarden.se

