
   

Lapporten 25/8- 29/8 2021 

 

Varmt välkommen till en fantastisk drömvandring mellan Abisko och Nikkaluokta. 

Vi kommer att vandra i liten grupp och följa en annorlunda och väldigt vacker 

färdväg bortom de stora turiststråken. Turen kommer att innehålla många 

kontraster där du kommer att vandra genom den klassiska Lapporten, Sveriges 

mest imponerande och avbildade fjällformation. Du kommer också att få passera 

över det karga, mytomspunna Mårmapasset och uppleva den underbart vackra och 

frodiga Vistasdalen i sensommarskrud. Turen avslutas med en båtfärd genom 

Vistasälvens fantastiska delta ner mot Nikkaluokta.  

Utöver det kommer du att bjudas på fantastiska vyer, dramatiska toppar, vackra 

fjällsjöar, kanske något spännande vad, gnistrande glaciärer och blommande 

fjällhedar. Vi kommer att röra oss både längs markerade leder och omarkerade 

färdvägar. Boende kommer att ske i tält och självklart strävar vi efter att hitta fina 

lägerplatser med kvällssol. Turen passar dig som vill uppleva ett fantastiskt 

fjällområde bortom som förhållandevis få besöker.  

För att du som deltagare ska få ut maximalt av din vandring är gruppens storlek 

begränsad till max 6 deltagare + guide(r). Det gör oss flexibla och vi blir snabbt 

sammansvetsade. 

Under turen kommer du också ha möjlighet att lära dig mer om karta och kompass, 

vägval, val av tältplats, samernas liv, fjällens djur och växter och lite alla möjliga 

och omöjliga tips och trix i fjällen. Vi kommer att röra oss mellan 12 - 20 km per 

dag. Vandringen kommer självklart ske i lugnt tempo där fokus är din 

fjällupplevelse. 

Under turen kommer du bland annat få uppleva  

• Lapporten, Sveriges mest avbildade fjällformation 

• Storslagen utsikt över sjön Torneträsk 

• De spetsiga Höktopparna och Mårmaglaciären 

• Mytomspunna Mårmapasset, den klassiska övergången till Vistasdalen 

• Utsikten ned mot den frodiga Vistasdalen, områdets vackraste dalgång. 

• En båtfärd längs Vistasälvens fantastiska delta 

  



   
Information 

 

Var: Fjällområdet ligger strax nordost om Kebnekaisemassivet i norra Lappland. 

När: Turen startar förmiddagen 25/8 när tåget ankommer Abisko. Avslutas i Nikkaluokta 29/8.  

         Vi kommer samordna så att vi försöker åka med samma tåg/buss upp till Lappland. 

Turen passar: Dig som vill uppleva ett fantastiskt fjällområde som förhållandevis få besöker. Turen är 

inte en nybörjartur, terrängen är bitvis utmanande och vädret kan snabbt skifta. Vi kommer bära tält 

och mat för 5 dagar. Steniga partier och en del branta stigningar förekommer. De flesta vattendrag vi 

passerar har broar men mindre vad kan förekomma. 

Pris: 5500kr 

Antal deltagare: max 6 / min 4 

Ingår i turen: 

- Plats i bekvämt fjälltält  

- Lån av stormkök samt gas 

- Båtfärd längs Vistasälven ner till Nikkaluokta   

- Gemensam säkerhetsutrustning för sommarfjäll 

- Guidning av certifierad Fjälledare (enligt Fjällsäkerhetsrådets norm) 

Fixar du själv: 

- Resan till Abisko och från Nikkaluokta (vi kommer samordna resan) 

- Personlig utrustning 

- Mat under turen (exempel på lättlagad fjällmat lämnas) 

 

Inför turen kommer erbjudas möjlighet för gruppen att träffas (sannolikt digitalt) en kväll för att gå 

igenom upplägg, lära känna varandra och diskutera val av utrustning med mera.  
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Preliminär turöversikt 

25/8  Efter en vacker tågresa längs Torneträsk kliver vi av nattåget i Abisko på förmiddagen. Framför 

oss ligger den mäktiga Lapporten. Cuonjávággi, som dalen heter på samiska, är Sveriges mest 

kända och avbildade dalgång. Vår vandring börjar vid tågstationen och vi rör oss i svagt motlut 

upp längs stigar genom björkskogen. Snart når vi kalfjället och får en fantastisk utsikt över 

Torneträsk. Målet för dagen är de två sjöarna som ligger mitt i den mäktiga dalen. Där finner vi 

oss en fin lägerplats. 

26/8  Vi fortsätter vår vandring genom den stiglösa och oledade dalen och skråar sakta ner mot 

dalen Bessesvággi. Snart når vi åter en stig som vi följer ner mot den strategiska bron över 

Aliseatnu. När vi passerat bron slår vi läger.      

27/8 Dagens mål är Mårmastugan. Vandringen går uppför och landskapet ändrar sakta karaktär och 

blir allt stenigare och kargare. Efter en ganska kort dag når vi så stugan och vår lägerplats. 

Mårmastugan är Sveriges minsta ”fjällstuga” och ligger dramatiskt nedanför Höktopparna och 

Mårmaglaciären. Stugan är numer i dåligt skick men kan vara en bra plats för middagen om 

vädret skulle vara dåligt.   

28/8 En lång och ansträngande dag väntar. Vandringen är stenig och brantar på rejält när vi 

fortsätter mot upp mot det mytomspunna Mårmapasset. Leden är inte rösad men är sedan 

länge en klassisk färdväg för fjällfarare. När vi når passet 1600 möh har vi det mäktiga 

Kebnekaisemassivet mitt emot oss på andra sidan dalen. Är vädret klart ser vi hela vägen ner 

till Nikkaluokta. Vi tar oss ner mot Vistasdalen och får snart åter en helt fantastisk utsikt över 

den frodiga och väldigt vackra dalen. När vi når dalen fortsätter vi några kilometer längs stigen 

ner mot Nikkaluokta innan vi slår läger 

29/8  Vi fortsätter vår vandring längs Vistasdalen. Vid lunchtid når vi platsen dit samernas båt kan 

åka (beror på vattenståndet i älven). Därifrån får vi båttransport genom Vistasälvens 

fantastiska delta ner till Nikkaluokta. 

I Nikkaluokta duschar vi, klär om och äter middag innan bussen tar oss till Kiruna och nattåget 

hem. 

 



   
 

Betalning och allmänna villkor 

• Anmälningsavgift 3000kr betalas inom en vecka efter anmälan. Därefter är bokningen bindande. 

Slutbetalning (2500kr) senast 45 dagar före avresa. 

Betalning sker till kontonummer (Länsförsäkringar Bank) 90250928274. Märk betalningen med 

ditt namn. 

Vid avbeställning tidigare än 45 dagar före avresan, skall deltagaren erlägga 50 % av resans pris. 

Vid avbeställning senare än 45 dagar före avresan kan tyvärr ingen återbetalning ske. Se över egna försäkringar som 

täcker om du blir sjuk (ofta inkluderat om resan betalas via bank/Visa/MasterCard). Om det finns restriktioner pga 

Corona som gör att vi inte kan genomföra turen återbetalas självklart hela beloppet som betalts till Peps Adventures. 

 

• Om resan mot förmodan måste ställas in på grund av oförutsedda omständigheter (guiden 

skadad, sjuk eller nära anhörig till guiden svårt sjuk o dylikt) återbetalas alla pengar som 

deltagaren har betalt till Peps Adventures. Dock ersätts ej andra kostnader.  

 

• Peps Adventures ansvarar inte för eventuella merkostnader orsakade av att turen inte kan följa 

planen på grund av oförutsedda händelser (förseningar av tåg, dåligt väder, översvämmade 

jokkar, skador/sjukdom i gruppen och liknande). 

Tursträckningen är självklart den vi planerar att följa men måste alltid anses preliminär. 

Väderförhållanden, höga vattenstånd, skador i gruppen och dylikt kan tvinga oss till andra vägval 

och slutpunkter.  

 

• Se över egna olycksfallsförsäkringar. Peps Adventures har en egen ansvarsförsäkring men som ej 

täcker olycksfall.  

 

 

 

 


