Lokala naturvårdsområden och utflyktsmål i Sorsele kommun

Cykelturer &
Fatbike adventure

Fatbike har vuxit oerhört snabbt de senaste åren, och i
Sorseles vildmark är de här fantastiska cyklarna verkligen i
sitt rätta element

Båtresa

Fatbike hade sin början i Alaska, av några få men ivriga entusiaster
som började laborera och modifiera cyklar för att kunna cykla ut i
vildmarken även på vintern och i snö. Idag finns de att finna även i
Sorsele, för vildmarken sommar som vinter, och entusiasmen över
fenomenet har inte avtagit.En fatbike och ett stort leende hör ihop på
ett oskiljaktigt sätt. Det är en enorm frihetskänsla, man blir som en
pionjär och känner att ”här har nog ingen cyklat förut”.
Skepp & hoj
Sommartid finns ett samarbete mellan Älvkungen och Holmen B&B
genom konceptet ”Skepp & hoj”. Du åker med turbåten Älvkungen
till en av Lapplands finaste sandstränder Skibikken, fatbikes är lastade
ombord och du har en underbar cykeltur längs med sandstranden och
genom vildmarken tillbaka till Sorsele.Turen tar ca 2,5 timme.
Winter wheel
Vintertid erbjuds guidade cykelturer på ”vita leder” efter gästernas
önskemål.
Nalovardo Fatbike race
I mars arrangeras Nalovardo Fatbike Race med start och mål vid foten
av Nalovardo. Turen går över lågfjällsplatån med en stigning på 480
höjdmeter, och sedan ner genom Laisälvens vackra älvdal.

Cykel-led

Fakta om Fatbike
Sorsele Fatbike Tours erbjuder turer runt Sorsele
både sommar och vinter. De hyr också ut Fatbikes
och arrangerar guidade turer. Ring 0952-536 40 för
mer information.
Detta blad och många andra finns tillgängliga på

www.visitvindealven.org
www.sorsele.se
Turistbyrån Sorsele 0952-140 90

The fatbike originated in Alaska when enthusiasts began modifying their bikes
for use during winter. Today, they can also be found in Sorsele, being the perfect
terrain bike for use in the wilderness through-out the year. The popularity of these
bikes seems to be increasing, most fatbike cyclists sporting a broad smile as they
explore routes never been cycled on before.

Skepp & hoj

A joint venture during summer between the owners of Älvkungen and Holmen
B&B. Travel on the river boat Älvkungen to one of Lapland’s finest sandy river
banks. Cycle along the riverbank on the accompanying fatbikes, through the
pristine landscape, back to Sorsele. The tour lasts lasts approx. 2.5 hours.

Winter wheels

Guided bike tours are arranged along “white trails” specially planned to suit
visitors’ needs.

Nalovardo Fatbike Race

Nalovardo Fatbike Race is arranged in March. Starting and finishing at the foot of
Nalovardo, the course begins steeply up the hill, continues over the high plateau
above the tree level before coming down through the beautiful river Laisälven valley.
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