PROGRAM: EXPEDITION KEBNEKAISE
Våra proffsiga bergsguider anpassar programmet efter vänder, vind och dagsform. Turer vi
tänker oss göra är:
Syd- och Nordtoppen på Kebnekaise
Kebnepakte
Kaskasepakte
Norra och Södra klippberget
Toulpagourni med de två kraterkammarna
Storglaciären och Isfallsglaciären

Dag 1-4

Tarfalastugan
Resan börjar i Nikkaloukta dit man tar sig med tåg eller flyg. Transporten in till Tarfalastugan
kan sedan göras på två sätt: helikopter eller till fots. De som väljer att vandra in till
Tarfalastugan får räkna med en rejält lång dagsvandring med tidig start från Nikkaloukta.
Alternativt startar man dagen innan och bryter av med en natt på Kebnekaise fjällstation
(bokas på egen hand). Vandringen till Tarfala sker på egen hand medan guiden åker
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helikopter med den alpina utrustningen (stegjärn, klättersele, isyxa och hjälm). Det betyder
att ryggsäcken blir lite lättare denna första dag.
Alternativet med helikoptertransport in till stugan är bra för att vara i form för det alpina
programmet som väntar under veckan. Fjällguidens rekommendation är därför att flyga in
dag 1 och vandra ut dag 8.
Vandringen från Nikkaloukta till Tarfala är 25 km och med 600 höjdmeter. Till Kebnekaise
fjällstation är det 17 km (5-7 timmars vandring), och därifrån till Tarfala resterande 8 km.
Gruppen samlas i Tarfala Fjällstuga och med denna som bas gör vi dagsturer med
toppbestigningar i området. Beroende på dagsform, väder och vind tar vi sikte på
natursköna höghöjdsupplevelser i Tarfaladalen och Kebnekaisemassivet.

Dag 5-7

Kebnekaise fjällstation
Vi vandrar över Storglaciären till Kebnekaise fjällstation där vi bor 3 nätter och har tillgång
till fjällstationens restaurang, bastu och dusch. Riktigt lyxliv! Från detta basläger fortsätter
våra dagliga äventyr i massivet kring Sveriges högsta berg.

Dag 8

Åter till civilisationen
Den sista dagen avtackar vi Kebnekaisemassivet och vandrar den fina vägen tillbaka till
Nikkaloukta. Alternativet finns även att flyga helikopter tillbaka.
För den som vill fortsätta sitt fjälläventyr arrangerar vi även vandring på egen hand mellan
Björkliden och Narvik.
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