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This hiking trail starts just opposite Högfjällshotellet 
and is marked with red crosses. Go through the por-
tal and you have started your hike on Södra Kungs-
leden. The hiking trail begins with a very gentle 
climb up the southern side of Östfjället. This part of 
the trail is asphalted and easy. It is excellent not only 
for guests with prams, but also for our guests with 
wheelchairs who wish to get out into the highlands.
The asphalted section is around 2,5 km long, and 
along this part there are benches for those who 
want some rest or just want to enjoy the beautiful 
view. At the end of the asphalt the surface is gra-
vel so it´s still easy hike up to the Östfjällsstugan.  
From here the hiking trail continues westward and 
you walk on footbridges. Where the trail splits after 
about 1 km fold the south towards Gruven/Högfjäl-
let. Here you also walk on footbridges. After about 3 
km you are down by road 66, where it will be a walk 
along the road about 1 km, before you reach the 
Högfjällshotellet and starting point.

 SÖDRA KUNGSLEDEN
Längd/Length 9 km
Tid/Time 2,5 h
Leden börjar mittemot Högfjällshotellet. Gå genom 
portalen och du har börjat din vandring på Södra 
Kungsleden. Leden börjar med en svag stigning 
uppför Östfjällets sydsida, en lätt vandring då un-
derlaget är asfalt. Här passar det utmärkt att ta med 
barnvagnen eller för den rullstolsburne att ta sig ut 
på fjället. Asfalteringen är ca 2,5 km lång och längs 
den här delen finns bänkar utplacerade för den som 
behöver vila lite, eller bara njuta av utsikten. Vid as-
falteringens slut fortsätter leden norrut, underlaget 
är grus så det är fortfarande lätt vandring ända fram 
till Östfjällsstugan och Östfjällstjärnarna. Härifrån 
fortsätter leden västerut och är spångad. Vid ledskil-
jet, efter ca 1 km, viker du av söderut mot Gruven/
Högfjället. Även här går du på spänger. Efter ca 3 
km är du nere vid rv 66, här blir det en promenad 
längs vägen på ca 1 km innan du är framme vid Hög-
fjällshotellet och utgångspunkten igen. Vandrings-
leden är markerad med röda kryss.
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