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På tur runt Kebnekaisefjällen 
En miniexpedition runt och i Kebnekaises högalpina landskap 
 

Under denna vecka kommer vi med turskidor och lite tyngre packning ge oss ut 

på ett äventyr bland höga berg och djupa dalgångar! Via Tjäktavaggi, Stuor 

Reaiddavaggi, Nallo-stugan och Vistasvaggi tar vi oss fram på skidor. Vi lämnar 

vinterledens markeringar och reser igenom mindre besökta delar av fjällkedjan. 

 

Under veckan bor vi på Kebnekaise fjällstation, Nallo fjällstuga och två nätter i 

Tält!  

Den här turen passar dig som vill lära dig mer om vintertältning, har gått många 

stugturer och vill se mer av området.  

 

 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Pris Från 8 950 sek 

Datum 15 – 21 april 2020 

Mötesplats Kebnekaise Fjällstation 
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Samling (tid/plats) 16:00 

Avslutning (tid/plats) Frukost, avfärdsdagen 

Deltagarantal (min/max) Minst 3 deltagare, max 10 

Minimiålder 18 

Erfarenhet Du bör ha åkt en del turskidor, van vid fjällvandring, 

och ha god kondition. Du behöver inte ha erfarenhet 

av vintertältning. 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi Kebnekaise och Nallo, Tält 

Måltider Alla måltider ingår 

Transport Skotertransport till Kebnekaise från Nikkaluokta 

Ledare/Guide Veckan leds av erfarna certifierade Fjällguider 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

Dag 1: Ankomstdag, Måndag. Samling kl 16:00 och utdelning av gemensam 

utrustning, behöver man hyra skidor ordnar vi det nu. Kl 18:30 är det gemensam 

middag där guiderna presenterar sig mer för gruppen och visar färdplanen för 

veckan. 

 

Dag 2: Tisdag 

En heldag utomhus, vi går igenom vintertältning, uppsättning av tältet, tips och trix 

hur man har det riktigt bekvämt i tältet. Matlagning och packning. Vi provar åka med 

pulkor och packar för avfärden. 

 

Dag 3: Onsdag 

En lugn start, vi har en kort sträcka, till vår första tältplats som ligger vid 

Kouperjokka. Vi har gott om tid att göra i ordning vår lägerplats och går allt smidigt 

och bra gör vi en liten tur på skidor utan packning. 

 

Dag 4: Torsdag 

Vi går in mot Nallo Fjällstuga, via Stuor Reaiddavaggi, här blir landskapet mer 

dramatiskt och vi bor sedan inne i Nallo fjällstuga, har vi tid över gör vi även här en 

kortare tur utan packning för att kunna få en bra överblick över denna otroligt vackra 

dalgång! 

 

Dag 5: Fredag 

Avfärd mot Vistasvaggi. Vi glider bekvämt ner från alpint landskap mot trädgränsen 

och Vistasstugan, vi fortsätter sedan längs vistasvaggi, där djurlivet är rikt och 

utsikten fantastiskt. Halvvägs till Nikkauokta gör vi vår lägerplats.  

 

Dag 6: Lördag 

Sista biten innan mål skidar vi genom vistasvaggis frusna deltalandskap, här är det 

stor chans att träffa på älg och andra skogsdjur. Framme vid Nikkaluokta väntar 
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skotertransport tillbaka till Kebnekaise fjällstation där vi kan ta en välförtjänt bastu 

och dusch. För att sedan avsluta vår färd tillsammans med en god trerättersmiddag.  

 

Dag 7: Söndag 

Frukost och hemfärd. 

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • Fjällpulka 

• Tält 

• Reselakan för Nallo 

• All mat för veckan 

 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Skalkläder, ofodrade är att rekommendera 

• Mössa, (gärna två, en lite tunnare eller ett 

pannband och en varmare) 

• Två par handskar, Ett par tunnare och ett par 

riktigt varma. 

• Två par underställ (syntet eller Ull) 

• Strumpor i ull eller syntet, två till tre par. 

• Förstärkningsjacka (dun eller syntet) 

• Fleecetröja eller annat mellanlager 

• Termos 

• Vattenflaska (isolerad är optimalt) 

• Skavsårstejp 

• Kamera 

• Eget snacks man tycker om 

• Solglasögon och skidgoggles 

• Pannlampa (finnas att hyra) 

• Extra batterier (AAA) 

• Pjäxor (Finns att hyra) 

• Turskidor med stighudar (Finns att hyra) 

• Sovsäck, antingen två st 3 säsongs eller en för 

vintersäsong. 

Bra att ha • Du får lämna bagage på Kebnekaise, så vill 

man ha med sig en extra tröja att ha på 

avslutningsmiddagen så fungerar det utmärkt. 

Hyra av utrustning • Som deltagare på denna aktivitet har du 30% 

rabatt på skidhyran i vår uthyrning 
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HITTA HIT 

 

Tåg eller Flyg till Kiruna, sedan buss mot Nikkaluokta  

Sedan skotertransport till Kebnekaise Fjällstation 

Skotertransport ingår i priset men måste bokas via kebnekaise@stfturist.se 

 

Nikkaluoktaexpressen trafikerar både flygstationen och tågstationen. 

https://nikkaluoktaexpressen.se/ 

 

 

 

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 

 

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. 

 

Kebnekaise.sport@stfturist.se 

 

Bokning: fjallbokning@stfturist.se 

 

Bokning, telefon: 010 190 23 60 (vardagar kl. 09–18) 

 

 

 
 


