
 
INFORMATIONSBLAD 

Sommar 2020 
 

 

 

Informationsblad 

 

Sommar 2020  

Trepass-Leden med Guide 

 

 
 

 

Jojoleden med Guide 
 

Vandra den berömda och storslagna Jojoleden, eller trepassleden som den 

också kallas! 

Upplev en av Sveriges vackraste dalgångar och det dramatiska högfjällsområdet 

mellan Nallo och Tarfala. Fem dagars vandring som avslutas med en tre-rätters 

middag på Kebnekaise fjällstation. 

 

Följ med på en magisk fjälltur i högfjällsterräng bakom Kebnekaisemassivet. Först 

genom en av Sveriges vackraste dalgångar - Vistas, både via båt och vandring. Vidare 

till fjällpärlan Nallo och upp i Jojoleden mellan Unna Räita och Tarfala som tar er upp 

på höga pass och ned i djupa dalar. Vackra högalpina sjöar, vassa toppar och stilla 

dalgångar. Efter fem dagars vandring väntar bastu och en välförtjänt tre-rätters middag 

på Kebnekaise fjällstation. 
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INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Pris Från 9400 sek 

Datum 17/8-23/8 2020 och 24/8-30/8 2020 

Mötesplats Nikkaluokta 

Samling (tid/plats) 12:00 

Avslutning (tid/plats) Frukost, avfärdsdagen - Kebnekaise 

Deltagarantal (min/max) Minst 3 deltagare, max 12 

Minimiålder 16 med målsmans sällskap 

Erfarenhet Denna tur är för dig som vill upptäcka fjällen runt 
omkring Kebnekaise, i både ledad och oledad terräng. 
Som gärna vandrar tillsammans med andra.  
Vill gå med guide för ökad säkerhet och mervärde.  
Har god kondition och klarar av fysisk aktivitet i flera 
timmar/dagar. 

 

DETTA INGÅR I PRISET 

 

Logi Logi Nallo, Tarfala och Kebnekaise. Tält ingår i priset. 

Måltider Alla måltider ingår. Om specialkost önskas ska detta 

anmälas i förväg. 

Ledare/Guide Certifierade Fjälledare 

 

 

 

 

 

PRELIMINÄRT PROGRAM  

 

 
Dag 1: Nikkaloukta - söder om Vistas-stugan (ca 8-12 km båt). Ca 20 km lätt 
vandring. Samling Nikkaloukta för utrustningskontroll och gemensamt ta oss till båten 
som tar oss in i Vistasdalen. Lunch vid avlämningsplatsen där vi går igenom hur våra 
dagar kommer att se ut. 
Fortsatt vandring in i Vistasdalen. Övernattning i tält, söder om Vistasstugan. 
 
Dag 2: Vistas - Nallo. Ca 12 km vandring till stugan. Vi vandrar från björkskogen i 
Vistasdalen upp i den smalare dalgången mot Nallo, med spetsiga toppar runt 
omkring oss. Beroende på tidsåtgång till Nallo kan det finnas möjlighet till bestigning 
av Nallú. Övernattning i stugan. 
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Dag 3: Nallo - Kaskasevagge. Ca 12 km vandring (700 höjdmeter till Kaskasevagge) 
Övernattning i tält. Från Nallostugan tar vi oss på högre höjd till dramatiska Unna 
Räita, där Jojoleden börjar, vi vandrar över ett pass ned till Kaskasevagge och tältar 
där. 
 
Dag 4: Kaskasevagge - Tarfala. Ca 10 km vandring (700 höjdmeter). Vandring över 
resterande två pass av tre i Jojoleden, omgivna av höga toppar tar vi oss ned till 
Tarfalastugan där Jojoleden tar slut och vi kan basta. Övernattning i Tarfalastugan. 
 
Dag 5: Tarfala - Kebnekaise. 8 km. Sista gemensamma dagen tar vi oss till 
Kebnekaise fjällstation för att äta en välförtjänt tre-rätters middag på fjällstationen, här 
finns också möjlighet till dusch och bastu. Övernattning på fjällstationen. 
 
Dag 6: Egen utfärd till Nikkaloukta 19 km/annat alternativ. Frukostbuffé serveras i 
fjällstationen. Härifrån är det är det upp till var och en om en vandrar tillbaka till 
Nikkaloukta eller om en vill stanna någon dag extra på fjällstationen, för att tex bestiga 
Kebnekaise. 

 

 

 

 

 

 

UTRUSTNING 

 

Utrustning som ingår • Tält 

• Gaskök 

• Vindsäck 

Utrustning vi 

rekommenderar 

• Regnkläder,skalkläder 

• Vandringsbyxor 

• Mössa, och en buff, pannband.  

• Två par handskar, gärna ett par tunnare, 

vindtäta och ett par lite varmare.  

• Ett underställ (syntet eller Ull) 

• Strumpor i ull eller syntet, två par 

• Förstärkningsjacka (dun eller syntet) 

• Fleecetröja eller annat mellanlager 

• Termos 

• Vattenflaska 1 liter 

• Skavsårstejp 

• Kamera 

• Eget snacks man tycker om 

• Solglasögon 

• Vandringskängor, saknar man finns det att 

hyra på fjällstationen 

 

Bra att ha •  
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HITTA HIT 

 

Tåg eller Flyg till Kiruna, sedan buss mot Nikkaluokta  

 

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) 

 

 

 
 


