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ABISKOTRIANGELN MED GUIDE - MAXIMERA DIN UPPLEVELSE! 
 
 

Vandring i vacker fjällmiljö. Med Abisko som start och slut gör vi den klassiska rundturen genom den 
gröna nationalparken och över de karga högfjällen. Följ med på en oförglömlig fjällvandring där vi 
bor bekvämt i fjällstugorna Kårsavagge och Abiskojaure. Långa dagar ute ger mycket återblickar och 
skratt då vi samlas kring middagsbordet på kvällarna. 
 
Tillsammans kommer vi att vandra i olika terrängtyper, både på och utanför leder, det bjuds på goda tillfällen 
att öva vadning och svårare orientering på kalfjället. Målet med vandringsturen är att lära så mycket som 
möjligt om sommarfjället samtidigt som vi gör en vacker vandring.  
I detta brev kan du läsa om turens upplägg och börja planera din fjällsemester med hjälp av den bifogade 

utrustningslistan. 
 

 

Bra att veta 
Datum 2018 22-25/7, 9-12/8, 13-16/9 

Plats STF Abisko Fjällstation 

Samling (tid/plats) Dag 1 kl.17.00 på Abisko Turiststation 

Avslutning (tid/plats) Dag 4 kl. 12.00 på Abisko Turiststation 

Deltagarantal (min/max) 4/8 

Minimiålder 16 år 

För vem? För vem? Jag vill få en fjällupplevelse tillsammans med andra. 
Jag vill gå med guide för ökad säkerhet och mervärde. 
Jag har god kondition och klarar av fysisk aktivitet under flera timmar. 

Övrigt Utrustning för fjällvandring finns att hyra på Abisko Fjällstation men måste då 
förbokas 
Programmet kan ändras p.g.a. aktuella väderförhållanden. 
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Detta ingår i priset 
Logi 3 nätter i delat rum, varav 2 nätter i fjällstuga 

Måltider 3 dygn med helpension. 

Transport Lokala transporter 

Ledare Certifierad Fjällförare 

Övrigt Säkerhetsutrustning (vindsäck, sjukvårdsutrustning) 

 

 

Program 
Dag 1 
Välkomstsamling på STF Abisko Fjällstation kl. 17.00 då vi går igenom turen och utrustning. Det finns 
möjlighet att komplettera utrustning på fjällstationens butik eller uthyrning. Efter samlingen serveras 3-
rättersmiddag i restaurangen. 
 
Dag 2 
Efter frukost och sista packningen så beger vi oss av till Nuolja och STF Aurora Sky Station. Linbanan tar 
oss till 900 möh, och en fantastisk utsikt fångar oss för en stund innan vi börjar vår vandring i sydvästlig 
riktning, ner mot kårsavaggedalen 14 km. Väl framme hjälps vi åt med mat och andra stugsysslor. Under 
kvällen finns tid för att bara njuta eller ta en kortare vandring med lätt packning fram till kårsaglaciären. 
 
Dag 3 
Dagens mål är den mer kända stugan Abiskojaure 9 km. Abiskojaure stugan är den första stugplatsen att 
passera då man går kungsleden i sydlig riktning. Vi kommer idag från ett annat håll då vi från kårsavagge 
ska upp på ryggen av n innan vi snirklar oss ner genom björkskogen i Abiskodalen. Väl framme väntar 
vedeldad bastu och middag! 
 
Dag 4  
Sista dagen på fjället avslutas med den 13 km långa turen tillbaka till Abisko. Vi följer Abiskojåkken som 
slingrar sig genom hela nationalparken tillbaka till Abisko där vi skiljs åt. 
 

 

Utrustning 

Utrustning som ingår i kursen  

 Vindsäck  

 Sjukvårdsutrustning 

 Karta och kompass 
 
Personlig utrustning  

 Ryggsäck 40-50 liter med avbärarbälte och regnskydd  

 Kängor gjorda för vandring (ej löparskor)  

 Regnställ: jacka och byxor som också fungerar som skal/vindplagg. Jackan bör ha 
huva.  

 Vandringsbyxor  

 1-2 underställ av ull eller syntet.  

 Mellanlager i fleece eller softshell.  

 Underkläder  

 Varma strumpor och sockor i syntet eller ull.  

 Förstärkningsplagg (varm väst/jacka med dun- eller syntetfyllning)  

 2 par handskar/vantar.  

 Mössa och solskydd för huvudet t ex en buff  

 Termos och vattenflaska.  

 Solglasögon  

 Solskyddsfaktor och skavsårtejp.  

 Toalettartiklar  
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 Liten handduk  

 Reselakan ev. lätt sovsäck (madrass, kudde och täcke finns i STF:s stugor och 
stationer)  

 Pannlampa  
 
Bra att ha  

 Innetofflor (att använda på stationerna)  

 Kåsa/Mugg  

 Sitt/liggunderlag  
 
Har du frågor om utrustning så ring gärna vår butik och uthyrning, Fjällboden (0980-645 59). Behöver du 
hyra någon utrustning så hör av dig så fort som möjligt. Alla våra kursdeltagare har 30 % rabatt på 
hyrutrustning. 
 

 

Mer information  
Är det något du undrar över kring kursen är du välkommen att ringa eller e-posta vår Fjällbokning; 
fjallbokning@stfturist.se  eller titta in på vår hemsida www.svenskaturistforeningen.se/abisko  

mailto:fjallbokning@stfturist.se
http://www.svenskaturistforeningen.se/abisko

