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Här man kan hyra lokal för middagar, konferenser eller andra evenemang. Numera finns
en bastubyggnad och 6 stugor med 36 bäddar . Lokalerna värms upp av jordvärme,
bergvärme och solenergi.
Faciliteter: El, vatten, TV, internet,
kokmöjlighet och köksutrustning, kylskåp,
frysfack-frys, tvättmaskin, dusch, toalett och
bastu. 5km till bensin station.
Stuga 500 SEK/ Säng 250SEK per natt.

Malmensvägen är en skid/skoter/vandringsled
utefter den väg malmen forslades från Gällivare/
Malmberget till kusten vid Strömsund med ren
och häst förr i tiden. Följer man Malmensvägen
så passerar man Polcirkelportalen. Här finns
rastplats och stuga för övernattning. Vid
polcirkeln börjar och slutar polardag och
polarnatt. Detta innebär att under
sommarsolståndet sjunker aldrig solen under
horisontlinjen, och under vintersolståndet stiger
den aldrig.

Aktiviteter

Vi kan erbjuda spännande aktiviteter här i
Nattavaara området.

Arrangemang 2013
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fettisdag
2013-04-14
Gudstjänst (Polcirkelportalen) 2013-04-14
Sveriges Nationaldag
2013-06-06
Sommar café
2013-06-19
Hemvändardag
2013-07-20
Medlemsfest
2013-07-20
Friluftsgudstjänst
2013-07-21
Surströmming
2013-09-13
Kulturveckan (V40) 2013-09-29/2013-10-06
Sångafton
2013-11-09
Julmarknad
2013-12-14
Julbord
2013-12-15

Mindre arrangemang se lokal
annonsering och hemsida.

www.nattavaara.net

Kultur

Vildmark & Natur

Mikkalagården ägs av Hembygdsföreningen
och är en visningsgård. Exakt årtal när gården
byggdes kan ej anges, men mest troligt på
1850-talet. Idag är Mikkalagården möblerad
med gamla möbler som hembygdsföreningen
köpt in på diverse auktioner, allt för att ge ett
sådant realistiskt intryck som möjligt. Att gå
in i Mikkalagården är som att flyttas hundra
år bak i tiden.

Här kan du uppleva en mängd av genuina
naturupplevelser mitt i Lapplands vildmark.
I närheten av Nattavaara finns Muddus
nationalpark, Pellokielas naturreservat,
Domänreservat och Solberget Vildmarksbyn.

Vid den vackra bäckstranden Venetjoki driver
Nattavaara Hembygdsförening ett sommar
kafé.
Här kan du sätta dig ner, ta en fika och njuta
av den vackra naturen. Är du badsugen finns
en badplats, eller så kan du göra en av våra
aktiviteter.

Varg, lo, älg, ren och hare måste överleva
genom den hårda vintern. På våren vaknar
skogen till liv med sånger av alla fåglarna.
När isen smälter på sjöarna, återvänder
många sjöfåglar till att föröka sig. Björnar
vakna upp ur sin vintersömn, bävern är
upptagen med att bygga sin hydda och renar
och andra djur föder sina ungar.
Bärplocknings säsongen börjar på
sommaren, först hjortron, sen blåbär och på
hösten är lingon redo att samla in. Hösten är
en mycket kort säsong, men ger de vackraste
färgerna både från solnedgångarna och då
träd och växter förbereder sig för den långa
vintern framför oss. Eftersom nätterna blir
längre visas norrskenet igen, och bristen på
ljusföroreningar ger idealiska förutsättningar
för stjärnskådning.

