
 

 

 

Hiking “kungsleden” van Abisko tot Nikkaluokta 

 

De “kungsleden” is Zwedens meest bekende lange afstand wandelpad. Meer dan 400 km in totaal, onderverdeeld in 5 

etappen, verbind het Abisko in het noorden met Hemavan in het zuiden. Met onze tocht van Abisko Nationaal Park 

naar Nikkaluokta, 108 km, leggen we de eerste van de vijf etappen af. De volledige trail is goed gemarkeerd en 

afgezien van een aantal steile beklimmingen en afdalingen, makkelijk te bewandelen. De grootste uitdaging tijdens 

deze tocht is het dagelijks wandelen met een zware rugzak, kamperen in de bergen met veranderlijke weercondities en 

geen internetverbinding om jullie status op sociale media bij te werken      . 

 

Dag 1. Aankomst - We pikken jullie op aan de luchthaven/ treinstation in Kiruna of Gällivare en brengen je naar Moskojärvi 

waar je de eerste nacht verblijft in onze gezellige hut. Samen bekijken we het verloop van de komende week, bekijken we de 

uitrusting en genieten van een lekker avondmaal. 

Dag 2. Abisko Nationaal Park, 14 km, 110m elevatie - Na een vroeg ontbijt gaan we op weg richting het kleine bergdorp 

Abisko. Voordat we de start van de kungsleden vinden, is er tijd om in het dorp rond te wandelen. In het plaatselijk Nature 

Museum vind je alles wat je wil weten over de plaatselijke fauna en flora. Onze dagetappe leidt ons 14 km door berkenbos, langs 

Abiskojåkkas canyon en de oever van Abiskojaure tot onze eerste kampeerplaats aan het einde van het meer. 

Dag 3. Abiskojaure – Alesjaure, 21 km, 300m elevatie - De langste etappe van onze wandeltocht start met een klim van 300 m 

op een afstand van 7 km. Langzaam laten we het berkenbos achter ons en komen in meer open gebied. De rest van de dag is de 

weg vlakker en halfweg komen we aan de oever van een uitgebreid merenstelsel. Dat volgen we tot aan het zuideinde van het 

meer Alesjaure, waar we onze tenten opslaan voor de nacht. 

Dag 4. Alesjaure – Tjäktja, 13 km, 280 m elevatie - We volgen de rivier Alesätno, met zijn weids, weelderig deltalandschap. 

Rond ons worden de bergen hoger. We verlaten de rivier en een makkelijke wandeling voert ons langzaam hoger richting de 

Tjäktja bergpas. Een krachtige beklimming brengt ons naar de Tjäktja berghut, waar we onze tenten opslaan en de dag afsluiten. 

Dag 5. Tjäktja – Sälka, 12 km, 140m elevatie - Na 4 km wandelen en een elevatie van 140m bereiken we het hoogste punt van 

de kungsleden, de Tjäktjapas met 1141 meter. Hier kunnen we nog steeds sneeuw vinden. Het uitzicht is adembenemend, met 

steile kliffen in het westen en ronde bergtoppen in het oosten. We dalen af in de bergvallei en volgen de rivier Tjäktjajåkka 

richting Sälka. 

Dag 6. Sälka – Singi, 12 km, 100m dalen - Op weg naar Singi wandelen we door het Tjäktjavagge-bergdal, met zijn uitgestrekte 

bergheide en talloze kleine bergstroompjes, omringd door de machtige toppen van het Kebnekaise massief. 

Dag 7. Singi – Kebnekaise Fjällstation, 14 km, 130m elevatie - Vandaag beginnen we met een klim van 130m over 3,5 km 

voordat we beginnen aan de afdaling richting Kebnekaise Fjällstation, omringd door torenhoge kliffen. Het pad wordt rotsiger en 

het landschap opent zich voor ons. Voor deze nacht mogen we onze tenten terug opzetten in het berkenbos.  

Dag 8. Kebnekaise – Nikkaluokta, 19 km - Slechts enkele kilometers na het bergstation steken we de rivier de Tarfalajåkka 

over, die ontspringt in de gletsjers van Kebnekaise. Langzaam bergafwaarts laten we de bergen achter ons en duiken we het steeds 

dichtere berkenbos in. In de vallei volgen we de rivier de Laddjujåhkka en het meer Laddjujaure richting Nikkaluokta. Hier 

eindigt onze tocht en gaan we terug naar Moskojärvi. 

Dag 9. Vertek – We brengen jullie naar de luchthaven/ treinstation in Kiruna of Gällivare. 

 
Inbegrepen: 

 

- Transport van en naar de luchthaven/ treinstation in Kiruna of Gällivare 

- Verblijf in een simpele hut met slaapkamer, keuken en douche (eerste en laatste nacht) 

- Volpension 

- Kampeer materiaal (tent, slaap matras, keukengerei,… Slaapzakken op aanvraag) 

- Ervaren gids 
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