
VÄLKOMMEN TILL ABISKO 
 
Du är inbokad på en midnattssolsmiddag på STF Aurora Sky 
Station 

Kombinera några av de bästa upplevelserna som Abisko kan erbjuda under sommaren 
– vandring, den magiska midnattssolen, linbana, samt en utsökt trerättersmiddag.  

Upplevelsen börjar redan i linbanan, med fjällen som panorama går färden tyst och långsamt upp för 

berget. Väl där uppe avnjuts en trerättersmiddag inspirerad av det nordiska köket. Det finns fina 

viner, öl eller alkoholfria alternativ att välja mellan. Efter middagen börjar en guidad vandring upp på 

Nuoljas topp 1164 m ö h, där guiden berättar mer om midnattssolen och Abisko. Under en kort paus 

på toppen firas prestationen i upplevelsen av att solen aldrig går ner under horisonten. Här uppe 

skådas en magnifik utsikt över de omgivande fjällen och den stora sjön Torneträsk. 

Kvällens program: 
18.30 Kvällens fjällförare möter dig utanför receptionen för en kort promenad till linbanans dalstation. 

 

19:00 Linbanefärd upp till STF Aurora Sky Station. Färden tar ungefär 30 minuter. En värd kommer 

att hjälpa dig att stiga av på bergstationen. 

  

När alla middagsgäster är samlade serveras en trerättersmiddag på STF Aurora Sky Station. 

 

Ca 22:30 Fjällföraren presenterar kvällens guidade vandringstur mot toppen Nuolja(1164möh) och ni 

beger er gemensamt iväg. 

 

Uppe på toppen skådas midnattssolen och här serveras dryck och snacks till en magnifik utsikt. 

 

Vandringen går ner till STF Aurora Sky Station igen. Passa på att köpa en kopp kokkaffe i caféet 

eller en souvenir som ett minne innan nedfärden.  

 

01:00 Är sista påstiget för linbanefärd från STF Aurora Sky Station. 

 

Promenad tillbaka till STF Abisko Fjällstation. 

 

 
 
 
 
  



Viktig information: 

 Matavvikelser måste anges i god tid före middagen – Köket uppe på berget får maten 

levererad före gästernas ankomst. 

 

 Ett väl sammansatt dryckespaket erbjuds till middagen till ett förmånligt pris. 

 

 Du kommer att tillbringa större delen av tiden utomhus – i linbanan och på 

midnattssolsvandringen. Tänk på att klä dig efter väder och vind i fjällen. 

 

 STF Aurora Sky Station har en stor utomhusterrass och ett utkikstorn som utsikten 

kan beskådas ifrån. Det finns även ett trevligt café och en souvenirbutik. 

 

 På STF Aurora Sky Station och på linbanans dalstation finns det utedass. 

 

 Det finns ingen midnattssolsgaranti även om förutsättningarna är goda. Vi kan bara 

hoppas på att det är klart väder då du besöker oss! Ingen återbetalning. 

 

 Eftersom Abisko ligger 250km norr om polcirkeln kan vädret växla till låga 

temperaturer och hård vind. Då kan det bli nödvändigt att stänga STF Aurora Sky 

Stations linbana med kort varsel. Om så är fallet kommer ett alternativt program att 

utföras Fjällföraren ger dig då mer information.  

 

 

 

 

 


