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Sneeuwwandel trekking in Zweeds Lapland
Met sneeuwschoenen langs het Zweedse Koningspad
Hoog boven de poolcirkel ligt de hoogste berg van Zweden, de 2104
meter hoge Kebnekaise. Hier in het ruige winterlandschap van
Scandinavië lopen we acht dagen met sneeuwschoenen langs het
Koningspad dat zich om de berg heen krult.
We dompelen ons onder in het uitgestrekte wiCe landschap van machXge bergen, brede dalen
en gletsjers in Zweeds Lapland. Overdag zoeken we op sneeuwschoenen naar sporen van wilde
dieren en ’s nachts turen we de hemel af naar het magische noorderlicht. In onze rugzak
dragen we alles wat we Xjdens een winterreis nodig hebben en het meeste eten voor zes
dagen. Onderweg slapen we in comfortabele zel]edieningshuCen waar we regelmaXg kunnen
genieten van een heerlijke sauna. Een geweldige reis voor de avontuurlijke ingestelde reiziger.

Programma
1 | Transport Schiphol - Kiruna - Nikkaluokta
Vanaf Schiphol vliegen we via Stockholm naar Kiruna. De donkere wintermaanden zijn achter
de rug. De zon komt begin maart al weer om 06:30 op en gaat pas om 17:30 weer onder. In
Kiruna staat er een busje op ons te wachten die ons in ongeveer een uur naar Nikkaluokta
brengt. In dit Sami dorp worden we door een familie ontvangen die het comfortabele
bergstaXon runt. Hier aan het einde van de civilisaXe is er om ons heen is er slechts ruige
natuur te zien. In ons onderkomen organiseren we onze bagage voor de acht daagse
sneeuwschoen trekking. Een ieder kan wat schone kleding mee nemen voor het einde van de
trekking. Dit wordt met de postbus naar het eindpunt van de trekking Abisko vervoerd. ’s
Avonds genieten we van een voedzame dinner en turen we voor het eerst de hemel af om een
glimp van het magische noorderlicht te zien.
2 | Nikkaluokta - Kebnekaise Mountain StaLon
De wereld om ons heen is wit, en na het ontbijt maken we ons klaar voor onze sneeuwschoen
trekking. Na een instrucXe over het sneeuwschoenwandelen gaan we op pad. Het terrein is
hier niet moeilijk en op de route naar de Kebnekaise Mountain StaXon zullen we af en toe wel
andere mensen tegen komen. De Kebnekaise is de hoogste berg van Zweden. We wandelen
door een weids dal met lage begroeiing. Onder de sneeuw en het ijs horen we de Laddjujohka
rivier stromen. Voor ons doemt het massief van de Kebnekaise op. De Kebnekaise Mountain
StaXon omvat verschillende gebouwtjes en is omgeven door hoge bergen. De liebebbers
kunnen hier genieten van een sauna en ’s avonds eten we een heerlijk 3-gangen dinner.
Start 670m - einde 740m, Circa 19 km, 6,5 uur lopen, 350m sIjgen en 50m dalen.
3 | Kebnekaise Mountain StaLon - Singistugorna
Nadat we van een goed ontbijt hebben gesmuld zullen we het de komende vijf dagen
voor het grootste deel op onze eigen voedsel voorraad moeten doen. In de ochtend
lopen we eerst nog door een wat breder dal, maar al snel wordt het nauw en hoog om
ons heen. De toppen reiken tot ruim 1700 meter. De kleine simpele Singgistugorna hut
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ligt midden in een brede vallei waar vier dalen bijeen komen. Het gebied is kaal en
verlaten. In de hut worden we door de beheerder ontvangen en maken we zelf ons eten
klaar in de keuken.
Start 740m - einde 700m, Circa 14 km, 5 uur lopen, 50m sIjgen en 100m dalen.
4 | Singistugorna - Salka Fjallstuga
Vanaf vandaag lopen we min of meer in noordelijke richXng. We volgen het dal van de
Tjaktjavagge rivier en naar rechts toe kijken we naar diepe en smalle dalen van het Kebnekaise
massief. Dit is Scandinavië op zijn fraaist. In de Salka Fjallstuga hut genieten we van een hout
gestookte sauna en ons zelf gekookte avond eten. Start 700m - einde 840m, Circa 12 km, 5 uur
lopen, 250m sIjgen en 100m dalen.
5 | Salka Fjallstuga - Vistasstugan
Vanaf de hut kunnen we de pifge klim dei ons te wachten staat al zien. In korte Xjd klimmen
we ruim 250 meter en bevinden we ons in een ruig dal omgeven door hoge bergen. Hier in de
uitgestrekte wildernis van noord Zweden hebben we kans om sporen van de veelvraat te zien,
een schuwe carnivoor. De rest van de dag dalen we door het nauwe Stuor Reaiddavaggi dal en
passeren we de Nallostugan hut om uiteindelijk in de bossen op 600 meter hoogte te eindigen
bij de Vistassstugan hut. De vermoeidheid van de dag schudden we van ons af in de knusse
sauna. Start 840m - einde 600m, Circa 16 km, 6 uur, 260m sIjgen en 500m dalen.
6 | Vistasstugan - Alesjaurestugorna
De vijfde wandeldag heeg een heel ander karakter, want we lopen het grootste deel van de
dag door open bossen. Hopelijk zien we hier dierensporen. Na de lunch klimmen we in korte
Xjd ruim 200 meter naar twee bevroren alpine meertjes. Vanaf hier kunnen beneden ons het
brede dal van de Alisjarvi zien liggen. We slapen vannacht in de eerste hut van de Zweedse
Toeristen Vereniging, Alesjaurestugorna, hier kunnen we wederom van een weldadige sauna
genieten. We moeten wel weer de handen uit de mouwen steken om het eten op tafel te
krijgen. Wellicht kunnen we een glimp opvangen van het noorderlicht in de duisternis van de
nacht. Start 600m - einde 780m, Circa 15km, 5 uur lopen, 300m sIjgen en 120m dalen
7 | Alesjaurestugorna - Abiskojaure
Vandaag vertrekken we vroeg, want we moeten 20 kilometer op sneeuwschoenen
overbruggen. Gelukkig zijn de rugzakken al een ﬂink stuk lichter sinds het begin van onze
trekking. De eerste uren lopen we langs de uitgestrekte bevroren meren. Als we door het
fraaie Garddenvaggi dal lopen veranderd het karakter van het landschap. Hoewel de meeste
vegetaXe verborgen onder een dik pak sneeuw ligt zien we hier de eerste bomen. De
Abiskojaure hut ligt in het Abisko NaXonaal Park, een waar botanisch paradijs. Dit kleine park
heeg in de zomer de meeste zon-uren van het land. De hut ligt verscholen in de beslotenheid
van berkenbossen. Voor de laatste dag bereiden we ons eigen avond eten. Voor wie er geen
genoeg van kan krijgen, ook hier kan je de warmte van een sauna in. Start 780m - einde 480m,
Circa 19km, 7 uur lopen, 50m sIjgen en 350m dalen.
8 | Abiskojaure - Abisko Mountain StaLon
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De weelderige vegetaXe van het Abisko NaXonaal Park vormt een mooie afwisseling na
de kalen verlatenheid van de bergen die we achter ons hebben gelaten. Het is een
aangename dag die veelal naar beneden gaat. Vanaf het Mountain StaXon zien we de
prachXge Lapporten, twee bergen die een haast perfect U-dal vormen waar de Sami in
vroeger Xjden de rendieren door heen dreven. Na 5 nachten in zel]edieningshuCen te
hebben geslapen worden we nu weer verwend met een 3-gangen dinner, warme
douche, sauna in de heerlijke Abisko Mountain StaXon. Start 480m - einde 380m, Circa
15 km, 6 uur lopen, 50m sIjgen en 150m dalen.
9 |Transport Abisko - Kiruna - Stockholm - Schiphol
Na het ontbijt in het Abisko Mountain StaXon rest ons nog een laatste blik op de Lappporten
voordat we in de ochtend met de bus in ruim een uur naar naar het vliegveld in Kiruna worden
gebracht. Vanaf Kiruna vliegen we via Stockholm terug naar Nederland waar we ’s avonds aan
komen.
Nota Bene | Dag tot dag beschrijving
Onze InternaXonal Mountain Leader’s hanteren strakke veiligheidsmarges waar het gaat over
inschafng van lawinerisico. Dat kan betekenen dat bij tegenvallende sneeuw- en/of
weerscondiXes we afwijken van de geplande route of misschien zelfs terug gaan naar de
laatste accommodaXe op de route. Een en ander ter beoordeling van onze IML’er ter plaatse.

Proﬁel van de reis & de reiziger
Om dagen lang op sneeuwschoenen door de uitgestrekte wit besneeuwde bergen van Zweeds
lapland te trekken moet je wel van avontuur houden. Hier vind je rust en bepalen de
elementen van de natuur hoe de dag er uit gaat zien. Jij kunt ontzeCend genieten van de
leegte van de mells en de lage begroeiing waar we in de dalen door heen lopen. Je scant de
omgeving de hele dag af naar sporen van vossen of misschien wel een veelvraat. Ook wij
kunnen na een dag sneeuwschoenwandelen wel wat energie gebruiken, en jij vind het niet erg
je handen uit de mouwen te steken in de zel]edieningshuCen. Hout hakken en water halen,
het hoort er allemaal bij. En als we dan ’s avond bij elkaar ziCen de bedenken wat we allemaal
hebben gezien en wat er ons nog allemaal te wachten staat dan denk je: "This is heaven!".

PrijsinformaLe 360° reis
8-9 personen € 1.575 p.p.
10-11 personen € 1.450 p.p.
12 personen € 1.370 p.p.
Toeslag voor één persoonskamp in Absiko Mountain StaXon op aanvraag (niet mogelijk in
andere accommodaXes

Heen & terugreis
We reizen op eigen gelegenheid naar Kiruna. Er gaan meerdere vluchten via Stockholm
naar Kiruna, bijvoorbeeld met KLM of SAS vanaf € 275,00 p.p. incl. 1 stuk ruimbagage,
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reserveringskosten en CO2 uitstoot compensaXe (prijs onder voorbehoud van
wijzigingen). Boek de vliegXckets pas nadat de reis op garant vertrek is gekomen: dit
wordt vermeld op de reispagina op de 360° website (360explore.com/abisko). Indien je
hulp nodig hebt bij het boeken van de vliegXckets kan je ons alXjd benaderen
op basecamp@360explore.com.

Inclusief
Nederlandse gids: UIMLA InternaXonal Mountain Leader, Wilderness First Responder
Transport bus van Kiruna naar Nikkaluokta op de heenweg en met de bus van
Abisko naar Kiruna op de terugreis
Bagagetransport van Kiruna naar Abisko
3 OvernachXngen in een zeer comfortabele Mountain StaXons
5 OvernachXngen in zel]edieningshuCen
Jaar lidmaatschap STF (Zweedse Toeristen Vereniging)
Alle maalXjden vanaf het avond eten op dag 1 t/m het ontbijt op dag 9. (Tijdens trekking
gedroogde maalXjden in de zel]edieningshuCen en drie gangen dinner in de Mountain
StaXons)
Volledige klimaatcompensaXe van jouw reis via Trees for All (vanaf vertrek Schiphol t/m
terugkomst Schiphol)
Uitgebreide eerste hulp kit voor afgelegen gebieden inclusief medicijnen
SatellieCelefoon voor noodgevallen
Gebruik SPOT emergency beacon en locaXe updates voor thuisblijvers

Exclusief
Heen- en terugreis naar en van Kiruna (opXoneel)
Sneeuwwandelschoenen en stokken kun je zelf meenemen of huren via 360°
Reisverzekering
Persoonlijke uitgaven aan drankjes, telefoontjes, fooien en andere maalXjden of snack
Het is raadzaam zelf versnaperingen als mueslirepen e.d. mee te nemen voor
onderweg. In de huCen is het e.e.a. te koop

Verzekeringen
Als je deelneemt aan een reis van 360°ben je verplicht een reisverzekering af te sluiten die
wintersporten dekt. Je kunt daarvoor terecht bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging
of je verzekeringsagent raadplegen.

Materiaal en uitrusLng
Je kunt een sneeuwwandeluitrusXng via 360° huren. Het materiaal is van topmerken en
verkeert in opXmale staat. Prijzen voor de huur per reis zijn:
Tubbs sneeuwschoenen: €35,Verstelbare wandelstokken: €15,-
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