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Kebnekaise – Hyr din egen Guide 
 

Vill du skräddarsy ditt eget äventyr med vår hjälp? Upplev fjället i tryggt sällskap av en 

kunnig guide, och gör en egen tur helt enligt dina önskemål. Hyr din egen guide antingen för 

topptur, fjälltur eller en fikatur. Hel- eller halvdag, valet är ditt. Maila oss så kan vi ge förslag 

på upplägg. 

 

INFORMATION OM ARRANGEMANGET 

 

Samling (tid/plats) Kebnekaise Fjällstation 

Avslutning (tid/plats) Kebnekaise Fjällstation 

Deltagarantal (min/max) För Turskidåkning max 8 gäster / Guide 

För Toppturskidåkning max 6 gäster / Guide 

Minimiålder Beroende på aktivitet.  

Erfarenhet För topptursaktiviteter bör du ha åkt skidor offpist för att 

få en bra upplevelse. 

Övrigt Programmet kan ändras på grund av rådande  

väder-/snöförhållanden eller annan oförutsägbar 

händelse.  

Avbokning kan ske fram till 14 dygn innan ankomst, 

därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp.  
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DETTA INGÅR I PRISET 

 

Ledare/Guide Certifierade Fjällguider 

 

UPPLÄGG 

 

För att göra en bokning av egen guide mailar du Kebnekaises guidekontor 

Kebnekaise.sport@stfturist.se. Där kan ni lyfta fram önskemål på aktivitet och datum. 

Sedan görs en bokning som guidekontoret hjälper till med. Man kan boka både halvdag 

och heldag med guide. 

 

OM OMRÅDET 

 

Kebnekaises högfjällsområde i Kirunafjällen är ett av Sveriges högsta fjällområde. Hit har 

människor sökt sig för att bestiga Kebnekaise i över 100 år. Idag är området känt för att 

innehålla både svåra och utmanande alpina äventyr, men också lättillgängliga turer för 
semi-nybörjare i en miljö du inte hittar nära någon annan fjällanläggning.   

Fjällstationen ligger i väglöst land och nås genom 20 km färd, antingen vandring eller 
skidåkning, beroende på säsong. Startpunkten för ditt Kebnekaiseäventyr börjar i 

Nikkaluokta, som ligger ca 1 h bil eller bussfärd från Kiruna. 
 
Fjällstationen har full service och erbjuder restaurang med fullständiga rättigheter, bastu, 

servicehus för dig som vill laga din egen mat. Guidekontoret finns för att erbjuda dig som 

gäst ett fantastiskt äventyr eller supporta dig som vill gå själv, men behöver hyra utrustning 

eller få information om området. 

 

HITTA HIT 

 

Tåg eller Flyg till Kiruna, sedan buss mot Nikkaluokta. Det är 19 km mellan Nikkaluokta 

och Kebnekaise fjällstation. Det är bra vinterled. Skotertransport kan bokas via 

http://nikkaluokta.com/ 

 

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. 

 

Bokningen: 

E-post: bokningen@stfturist.se 

Telefon: 010 190 23 60 

 

STF Kebnekaise Fjällstation, guidekontor: kebnekaise.sport@stfturist.se 
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