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Szwecja - Kebnekaise 2111 m n.p.m. 

Kolejny etap "Podróży Skandynawskich" dobiega końca. Po zdobyciu najwyższych punktów 

Norwegii i Finlandii oraz północnego końca Europy w postaci Nardkappu, czas ruszyć  

w kierunku Szwecji, po ostatni szczyt, jakim jest Kebnekaise. 

 

DZIEŃ 9(PRZEJAZD Z NORWEGII DO SZWECJI)  
NIEDZIELA 28-07-2019R. 

 

W tym dniu musimy się dostać do Nikkaluokty w Szwecji. To znajdująca się 70 km od 

Kiruny  osada, która jest punktem startowym szlaku Kungsleden wiodącego do schroniska 

Kebnekaise Fjallstation i dalej do Abisko. Mamy do pokonania dość długą trasę - 495 km, 

gdzie średni czas bez postojów wynosi około 6 godzin.  Z parkingu gdzie spaliśmy, 

wyjechaliśmy po godzinie 7- mej. Na parkingu obok lądowiska byliśmy parę minut przed  

14-tą.  

N67° 51' 5.2308" , E19° 1' 8.4" 

 

Na miejscu mamy do wykorzystania trzy opcje możliwej drogi: 

a) piesza 19 km marszu (najtańsza - darmowa), 

b) pieszo-promowo-piesza (opłata za prom) 

c) przy użyciu śmigłowca (dość wysoka opłata za helikopter) 

Wersja pierwsza i druga, czyli "a"i "b" opis poniżej: 

 
W przypadku wersji "a" jak i "b", następny przystanek to schronisko „Kebnekaise 

Fjallstation”, dokąd trzeba drałować z buta przez 19 km. Jak wynika z opisów czas potrzebny 

na pokonanie tego odcinka to 5 do 6 godzin.  

 

Wersja "c" przy użyciu helikoptera jest dość kosztowna, ale ją wybieramy. Można nim 

dolecieć pod schronisko, ale istnieje też możliwość wylądowania w okolicy szczytu,  

a następnie pieszym dojściu do niego i powrót na dół tym samym śmigłowcem. Dzięki takiej 

opcji czas wyprawy skraca się z trzech do jednego dnia, a droga skraca z prawie 60 km 

(2*19km plus 2*10 km) do kilkuset metrów. 

 

Trasa obejmująca lądowanie na południowym szczycie Kebnekaise z 20-minutową przerwą. 

- cena 1-4 osoby 5900 SEK(2419zł) / helikopter/ 1-4 pasażerów, maksymalna waga 450 kg / 

5-7 pasażerów, maksymalna waga 650 kg (pasażer + bagaż) 

- cena 5-7 osób 8150 SEK(3341zł) / helikopter/5-7 pasażerów, maksymalna masa 650 kg 

(pasażer + bagaż) . 
 

Aby skorzystać ze śmigłowca, pasuje zebrać grupę 4 lub 6-osobową. Przy  

4-osobowej wyjdzie 604 zł od osoby, lot góra dół, a przy 7-osobowej 556 złotych od osoby, 

lot góra dół. Można też wysłać sam bagaż do 20kg za 300SEK (124 zł) od osoby. 

W recepcji ustalamy, że najbliższy lot pod wierzchołek będzie około 18 tej, więc 

rezerwujemy helikopter, płacimy i czekamy na ławce obok lądowiska. Przed 17 tą podszedł 

do nas pilot, mówiąc, że możemy lecieć wcześniej tj. o godzinie 17 tej. Wsiadamy więc do 

śmigłowca i lecimy nim na wypłaszczenie pod szczytem. Lot trwa kilkanaście minut. Na 

szczycie widzimy grupkę ludzi, która bacznie nam się przygląda. 

 

https://goo.gl/maps/hUZmFKXRvDNvv9898
http://www.webbkameror.se/webbkameror/kebnekaise/kebnekaise_1_1280.php
https://www.swedishtouristassociation.com/facilities/stf-kebnekaise-mountain-station/
https://www.swedishtouristassociation.com/facilities/stf-kebnekaise-mountain-station/
https://kallaxflyg.se/tjanster/fjalltrafik/nikkaluokta-kebnekaise/
https://kallaxflyg.se/wp-content/uploads/2019/02/Rundturer_nikka_2019.pdf
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 Mamy teoretycznie 20 minut na wejście zejście ze szczytu. Samo podejście do góry jest dość 

trudne z uwagi na fakt, że góra pokryta jest lodem, na którym zalega mała warstwa 

roztopionego śniegu. Na sam wierzchołek docieramy o 17.20. 

 

 
 

Na szczycie jest bardzo mało miejsca, a w dodatku jego boki są bardzo strome, więc po kilku 

zdjęciach schodzimy na dół. Większość ludzi zjeżdża na tyłku wyżłobioną w śniegu rynną. 

My, ponieważ nie chcieliśmy w mokrym śniegu przemoczyć spodni, ruszamy pieszo. Zejście 

jest gorsze niż podejście. Po kilkunastu minutach jesteśmy obok helikoptera, gdzie ucinamy 

pogawędkę z norweskim przewodnikiem.  
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Wsiadamy na pokład i około 18.00 jesteś już na dole. Ponieważ jest dość wcześnie, ruszamy 

w drogę powrotną do domu. 

PROGNOZA POGODY KEBNEKAISE 
 

Wymagany szpej: 

 

 kijki,                                                                       

 dużo sił i jeszcze więcej kasy 

 

 
Zobacz film  

https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/tydzie%C5%84/kebnekaise-sydtopp_szwecja_2701066
https://www.youtube.com/watch?v=wb1hEcbPLBE&t=620s

