
   

Trollsjön-Kårsavagge-Abisko 26/8- 29/8 2022 

 

Varmt välkommen till en fantastisk sensommarvandring där du får uppleva några 

av Lapplandsfjällens riktiga pärlor i området runt Abisko. Vi kommer att röra oss i 

en liten grupp längs en annorlunda och väldigt vacker färdväg bortom de stora 

turiststråken. Turen kommer att innehålla många kontraster där du kommer att få 

uppleva magiska Trollsjön (Rissajaure) med Sveriges största siktdjup, vandra förbi 

Låktatjåkko och ner i den vackra dalgången Kårsavagge, uppleva fjällen bortom 

lederna i Abisko nationalpark, följa den första delsträckan av klassiska Kungsleden 

och uppleva utsikten upp mot Lapporten Sveriges mest imponerande och avbildade 

fjällformation.  

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 8 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  

• Den magiska Trollsjön, sjön med Sveriges största siktdjup 

• Sveriges nordligaste tågstation, Vassijaure 

• Den märkliga sagodalen Gearggievággi, kanske fjällvärldens geologiskt mest 

intressanta. Du förstår när du ser den.. 

• Passera (och eventuellt äta lunch) Låktatjåkko fjällstation, Sveriges högst 

belägna  

• Storslagen utsikt över sjön Torneträsk  

• De turkosa sjöarna i den lite bortglömda och väldigt vackra dalgången 

Kårsavagge  

• Första delsträckan av den klassiska Kungsleden 

• Abisko nationalpark med de mäktiga Abiskoalperna, Abiskokanjonen och 

den legendariska fjällformationen Lapporten. 

 

  



   
Information 

 

Var: Fjällområdet i och norr om Abisko nationalpark. 

När: Turen startar den 26/8 när tåget ankommer Vassijaure. Avslutas i Abisko 29/8.  

         Vi kommer samordna så att vi åker med samma tåg upp till Lappland. 

Turen passar: Dig som vill uppleva ett fantastiskt fjällområde, delvis längs färdvägar med 

förhållandevis få besökare. Turen är inte en nybörjartur, vi har två lite längre uppförsbackar som kan 

upplevas ansträngande och vädret kan snabbt skifta. Vi kommer bära tält och mat för 4 dagar. 

Steniga partier och en del branta stigningar förekommer. De flesta vattendrag vi passerar har broar 

men mindre vad kan förekomma. 

Pris: 4800kr 

Antal deltagare: max 8 / min 4 

Ingår i turen: 

- Lån av bekvämt fjälltält  

- Lån av stormkök samt gas 

- Gemensam säkerhetsutrustning för sommarfjäll 

- Guidning av certifierad Fjälledare (enligt Fjällsäkerhetsrådets norm) 

Fixar du själv: 

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

- Personlig utrustning 

- Mat under turen (exempel på lättlagad fjällmat lämnas) 

 

Inför turen kommer erbjudas möjlighet för gruppen att träffas digitalt en kväll för att gå igenom 

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

 

 

Lapporten   Foto: Fredrik Neregård 



   
Preliminär turöversikt 

26/8  Efter en vacker tågresa längs Torneträsk kliver vi av nattåget i Vassijaure, Sveriges nordligaste 

tågstation. Målet för dagen är att vandra genom den märkliga sagodalen Gearggievággi upp till 

den magiska vackra Trollsjön. Vi upplever Trollsjön i lugn och ro och rör oss sedan en kort bit 

för att finna en vacker tältplats på gräsytorna bland de väldiga stenblocken. Landskapet är 

minst sagt överväldigande. 

27/8  Vi fortsätter vår vandring genom ner genom Gearggievággi. Vi rundar fjället Gearggecorru 

innan stigningen upp mot Låktatjåkko Fjällstation börjar. När vi kommer upp kanske vi hinner 

med en kopp kaffe och en våffla innan vi fortsätter den lilla omarkerade stigen ner Latnjavággi. 

Vi har nu lämnat allfartsvägarna och sannolikt är vi helt själva i den vackra dalgången när vi slår 

upp våra tält invid sjön.      

28/8 Vi fortsätter väster om sjön i Latnjavággi och får snart en hänförande utsikt över den vackra 

dalgången Kårsavagge med de turkosa sjöarna i dalens botten. Nedstigningen är brant men 

följer en tydlig stig. Vi passerar STF-stugan innan vi påbörjar den mödosamma stigningen upp 

över fjällryggen Njunesgeahci. Utsikten är storartat och snart är vi inne i Abisko nationalpark. 

Vandringen går nu utför och framåt den sena eftermiddagen når vi STF-stugorna Abiskojaure. I 

nationalparken är vi hänvisade till att tälta invid stugorna. Här finnas möjlighet att handla i 

stugornas lilla butik och eventuellt ta en bastu och ett kallt bad.    

29/8 Sista dagen på vår tur tillbringar vi i Abisko nationalpark och vi följer vi den klassiska 

Kungsleden ner till Abisko nationalpark. Vi har utsikt över Torneträsk och de mäktiga 

Abiskoalperna. Så småningom tornar den vackra Lapporten upp sig och att följa den djupa 

kanjon som Abiskojåkka skapat känns som en värdig avslutning på en fin tur. En dusch på 

fjällstationen innan vi går på nattåget söderut. 

 

  



   
Betalning och allmänna villkor 

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

Slutbetalning (1800kr) 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.  

 

 

 

 


