












Kungsleden 

mökkitietoja ja välimatkoja välillä Abis

ko -Kvikkjokk 

1. Abisko - Vakkotavare, 110 km
Abisko, täyden palvelun tunturiasema, ma
joitus, ravintola, sauna, kauppa), 14 km
Abiskojaure, 53 hlö, sauna, elintarvike
myynti, 21 km Alesjaure, 86 hlö, sauna,
elintarvikemyynti, 14 km Tjäkta, 20 hlö,
Kungsledenin korkeimmalla sijaitseva tupa
n. 1000 m, 13 km Sälka, 54 hlö, sauna,
elintarvikemyynti, 12 km Singi, 36 hlö, 14
km Kaitumjaure, 30 hlö, sauna, elintarvike
myynti, 9 km Teusajaure, 30 hlö, sauna,
elintarvikemyyntiä, 1 km veneellä + 14 km
Vakkotavare, 16 hlö, elintarvikemyyntiä.
Tupa sijaitsee tien tuntumassa, tiellä bussi
pysäkki.
2. Nikkaluokta -Singi, 32 km
Nikkaluokta, 60 km Kiirunasta länteen
(mökkima joitusta, ravintola, sauna, kaup
pa),19 km Kebnekaise, täyden palvelun
tunturiasema (majoitus, ravintola A-oi
keuksin, sauna, kauppa), 13 km Singi, 46
hlö, Vakkotavaresta Saltoluoktaan, 30 km,
voidaan kulkea bussilla (nettihaku: Län
strafiken Norrbotten) Kebnatsiin, josta 15
min venekuljetus Saltoluoktaan. Samalla
bussilla pääsee Gällivaaraan. Vastaavasti
päivittäin pääsee bussilla Gällivaarasta
Kebnatsiin ja Vakkotavareen.
3. Saltoluokta- Kvikkjokk, 64 km
Saltoluokta, täyden palvelun tunturiasema
(majoitus, ravintola A-oikeuksin, sauna,
kauppa), 20 km Sitojaure, 22 hlö, 4 km ve
neellä + 8 km, venekuljetuksen hoitaa 200
m:n päässä oleva saamelaisperhe, jolla
myös pientä ruokamyyntiä. Venekuljetuk
set aamulla ja iltapäivällä. Aktse, 34 hlö,
elintarvikemyynti, sauna, 3 km veneellä +
20 km, venekuljetus aamulla ja iltapäivällä,
Pårte, 26 hlö, 16 km Kvikkjokk, täyden
palvelun tunturiasema (majoitus, ravintola
A-oikeuksin, kauppa, suihku), Kvikkjok
kiin maantieyhteys, bussiyhteys päivittäin
Jokkmokkiin.
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Yleistä: 
- tuvilla tupaisäntä/-emäntä, joka kertoo mihin
voi majoittua ja kerää maksut
- maksun voi maksaa etukäteen netissä tai
maksaa käteisellä paikan päällä. Nettimaksu on 
50 SEK edullisempi kuin käteismaksu.
- joillakin majoilla on korttimaksumahdolli
suus, varmuuden vuoksi käteistä kannattaa ot
taa riittävästi mukaan
- venemaksut aina käteisellä
- tuvat hyvin varustettuja itsepalvelutupia.
Keittiöissä on riittävästi keitinastioita, aterimia
ja ruokailuastioita.
- tuvissa vuoteet, joissa patjat ja peitot. Ke
vyellä kesämakuupussilla tulee hyvin toimeen,
vaihtoehtona retkilakana.

Kalle Eerola Huippuvuorilla heinäkuu 
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