
MINDFULNESS & YOGAVANDRING: Abisko - Nikkaluokta, 5-12 augusti 2023 
med Linda Åkerberg och Julia Trum



PROGRAM 
Juli 2023 
Digitalt möte där vi går igenom turen och vad du behöver ha med dig. Givetvis kan 
du även ställa frågor inför resan. Datum bestäms en vecka innan. Träffen spelas in om 
du inte kan närvara och går att se fram till turens start. 

Dag 1: Ankomst Abisko 
Du tar dig till Abisko Östra på egen hand där vi möts lördagen den 5e augusti kl 
16.00. Vi checkar in på Abisko Guesthouse och ägnar kvällen till att lära känna 
varandra och styra upp det sista i vår packning. I Abisko finns en livsmedelsaffär där 
du kan köpa mat för kvällen och morgondagen. 

Dag 2: Abisko – Abiskojaurestugorna 
Efter egen frukost på Abisko Guesthouse samlas vi klockan 9.00 och inleder dagen 
med att gå ca 2 km till Abisko Turiststation. Abisko är en av våra första nationalparker 
och här får du lära dig mer om parken och vi gör även ett besök på det Naturum som 
ligger i anslutning till turiststationen. 

Vi tar oss därefter genom Nationalparken till Abiskojaure fjällstuga, som har både 
bastu och butik. Leden är relativt lättvandrad, med svag lutning uppför. Vi går genom 
fjällbjörkskog och längs den brusande Abiskojåkka, innan vi kommer fram till sjön 
Abiskojaure. 

Längd på vandring: ca 2 + 14 km



Dag 3: Abiskojaurestugorna – Alesjaurestugorna 
Idag lämnar vi fjällbjörkskogen och efter en inledande brantare stigning tar vi oss upp 
på kalfjället. Efter ett tag flackar leden ut och vi vandrar på stig genom videsnår längs 
de vackra fjällsjöarna som avlöser varandra. När vi kommer fram till Alesjaure sjön, får 
vi båtskjuts den sista biten. I Abiskojaurestugorna finns både butik och bastu. 

Längd på vandring: ca 15 km + båttransport 6 km 

Dag 4: Alesjaurestugorna – Tjäktjastugorna 
Idag fortsätter vandringen stadigt uppåt mot Tjäktjastugorna. Vi korsar några 
vattendrag som brukar innebära blöta fötter. Om du vandrar i kängor är detta sällan 
något problem här, men om du väljer att vandra i andra skor kan det vara en bra idé 
att ha med dig skor att byta till. I slutet av dagen blir leden stenigare så även ett par 
stavar är att rekommendera. Observera att ingen butik finns i Tjäktja (vi hjälper dig att 
hålla koll på detta längs vägen). 

Längd på vandring: ca 13 km 



Dag 5: Tjäktjastugan – Sälkastugorna 
Idag tar vi oss upp mot Tjäktjapasset, Kungsledens och även vår vandrings högsta 
punkt på 1150 meters höjd. På andra sidan väntar en magnifik utsikt över 
Tjäktjavagge, den dal vi kommer vandra längs de kommande två dagarna. Efter 
passet går vi inledningsvis brant nerför innan det planar ut mot Sälkastugorna. Leden 
är delvis mycket stenig. I Sälka ligger enligt många, en av de finaste bastuna i fjällen. 
Tyvärr togs denna ur bruk 2022 pga en brand i förrådsbyggnaden, men vi håller 
tummarna för att bastun är igång igen i augusti. Här finns i alla fall en butik. 

Längd på vandring: ca 12 km  

Dag 6: Sälkastugorna – Singistugorna 
Dagens vandring är en av de enklare. Vi går gradvis att nedför genom Tjäktjavaggi 
mot Singistugorna och passerar det ena massiva bergsryggen efter den andra. Vid bra 
väder, kan vi om vi har tur skymta Kebnekaises nordtopp, dvs Sveriges högsta punkt, 
mellan bergväggarna. Ingen butik finns i Singistugorna. Observera att ingen butik 
finns i Singi (vi hjälper dig att hålla koll på detta längs vägen). 

Längd på vandring: ca 12 km



Dag 7: Singistugorna – Kebnekaise Fjällstation 
Dagen börjar med en stigning innan vi tar oss igenom den makalösa dalgången 
Láddjuvaggi med Singitjåkkas och Liddubáktis branta bergssidor som omsluter oss. 
Den sista biten in till Kebnekaise fjällstation går delvis genom gles fjällbjörkskog. Väl 
framme väntar bastu och gemensam middag på fjällstationens restaurang. Här finns 
också en butik. 

Längd på vandring: ca 15 km 

Dag 8: Kebnekaise Fjällstation – Nikkaluokta 
Efter frukost på fjällstationen, så städar vi rummen och ger oss av på den sista 
etappen av vår vandring. Vi går tillbaka ner i fjällbjörkskogen där leden bitvis går upp 
och ner även om den i det stora hela går nerför. Vid Láddjujavri tar vi båten fem 
kilometer över sjön, ifrån vilken vi kan njuta av ett makalöst panorama över 
Kebnekaise massivet och dess omkringliggande toppar. 

Vi ankommer till Nikkaluokta i god tid för att du ska kunna ta Nikkaluoktaexpressen till 
Kiruna, vilken matchar nattåget söderut som avgår 18.29 

Längd på vandring: ca 14 km + båttransport 5 km

Observera att programmet kan komma att anpassas pga väderförhållanden.  
Vi håller dig även uppdaterad kring eventulla förändringar i faciliteterna på våra boenden.


