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Abiskojaure för dig med funktionsvariation 
 
Naturen och fjällen är för alla. I den södra änden av Abiskonationalpark ligger en 
tillgänglighetsanpassad fjällstuga som välkomnar till upplevelser i vacker 
fjällmiljö. 
 
Efter en utsökt trerätters middag i Restaurang Kungsleden på Abisko Turiststation ges 
tips och råd av certifierade guider om att vistas på fjället. Morgonen därefter ger vi oss 
iväg ut på fjället, antingen till fots eller via transport med helikopter (helikoptertransport 
ingår ej men kan bokas via mail till abisko.sportchef@stfturist.se). Tillsammans 
upplever vi den majestätiska fjällvärlden, lär oss mer om flora och fauna i området och 
badar vedeldad bastu. Kanske vill du måla en bild av fjället Giron, eller sätta ord på 
känslorna i en dikt eller dagboksanteckningar. Guiderna anordnar gemensamma 
dagsturer och aktiviteter kring fjällstugan för dom som vill. Måltiderna lagar vi antingen 
inomhus på gasspisen eller ute över öppen eld. 
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Efter ett par dagar återvänder vi till Abisko Turiststation där vi avslutar med en 
gemensam middag i restaurangen. En sista natt på Abisko Turiststation ingår i paketet. 
Den som önskar kan boka på ytterligare några dagar (detta görs via en separat 
bokning) för att hinna utforska området kring Abisko Kanjon, lära sig mer om området 
genom ett besök på närliggande Naturum, eller ta tåget till Narvik och njuta av den 
svindlande vackra resan genom det skiftande landskapet förbi Riksgränsen ner till 
fjorden Rombaksbotn och Narvik. 
 
INFORMATION OM ARRANGEMANGET 
 
Pris 7995 kr (STF Medlem) 
Datum 5-9/7, 6-10/9 
Mötesplats STF Abisko Turiststation 
Samling (tid/plats) Ankomstdagen kl. 17.00 på Abisko Turiststation 
Avslutning (tid/plats) Efter utcheckning från Abisko Turiststation på 

avresedagen 
Deltagarantal (min/max) Min 4 / max 8 
Minimiålder 16 år eller i vuxens sällskap 
För vem? För dig med funktionsvariation som vill få en 

fjällupplevelse tillsammans med andra och vill gå med 
guide för ökad säkerhet och mervärde. 

Erfarenhet Om du ska gå till Abiskojaure behöver du klara av att 
gå 15 km med ryggsäck. 

DETTA INGÅR I PRISET 
 
Logi 2 nätter logi i enkel/dubbelrum i huvudbyggnaden 

2 nätter logi i Abiskojaure fjällstuga, ospecifierad bädd 
i delat rum. 

Måltider Helpension från middag på ankomstdagen till frukost 
på avresedagen. Måltiderna i fjällstugorna kommer att 
vara av enklare karaktär och lagas gemensamt. 

Transport Ingen transport ingår, men helikoptertransport till 
Abiskojaure kan bokas för en extra kostnad. För mer 
info kontakta abisko.sportchef@stfturist.se 

Ledare/Guide 2 certifierade fjällförare, varav en med egen 
funktionsnedsättning. 

Övrigt Säkerhetsutrustning 
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PRELIMINÄRT PROGRAM  
 
Dag 1:  
Vi samlas kl. 17.00 för gemensam middag i vackert belägna Restaurang Kungsleden 
på Abisko Turiststation, här får vi en chans att lära känna varandra samt få 
information om de följande dagarna från guiderna. Guiderna kan också svara på 
frågor om utrustning, tillgängligheten i Abiskojaure, aktiviteter m.m. 
 
 
 
Dag 2:  
Efter frukost samlas vi i lobbyn på utsatt tid för att starta vandringen mot Abiskojaure. 
Dom som ska åka helikopter gör det tillsammans med guiden med egen 
funktionsnedsättning. Efter 15 km vandring utmed Abiskojokk når vi slutligen 
Abiskojaure Fjällstugor. Kvällen ägnas åt att bekanta sig med stugplatsen, vila, laga 
middag tillsammans och njuta av den mäktiga utsikten från stugorna. 
 
Dag 3:  
De som vill vandrar iväg med fjällföraren, halv- eller heldagstur bestäms utifrån 
väderlek och deltagarnas önskan och förmåga. Övriga stannar vid stugorna med den 
andra guiden. Här kan man läsa, skriva, måla, fotografera, titta på växtligheten, vila, 
spela sällskapsspel m.m. Vi lagar och äter måltiderna gemensamt och delar på 
kvällen med oss av dagens upplevelser i skenet av levande ljus. 
 
Dag 4:  
Efter frukost påbörjas vandringen tillbaka till Abisko Turiststation, dom som flyger 
tillbaka göra detta under förmiddagen. Väl tillbaka på Abisko Turiststation samlas vi 
för gemensam middag i Restaurang Kungsleden där vi sammanfattar våra 
upplevelser i Abiskojaure.  
 
Dag 5:  
Vi äter gemensam frukost och därefter avslutas arrangemanget.  
 

 
UTRUSTNING 
 
Utrustning som ingår Ingen personlig utrustning ingår i arrangemanget. 
Utrustning vi 
rekommenderar 

 Reselakan eller lätt sovsäck (madrass, kudde och 
täcke finns i STF’s stugor) 

 Termos, kåsa och spork 
 Vattenflaska 
 Vandringsryggsäck (40-50 liter med avbärarbälte 

och regnskydd) 
 Hygienartiklar (inkl resehandduk och liten tvål) 
 Toalettpapper, tändstickor, skräppåse 
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 Skavsårsplåster 
 Första hjälpen 
 Karta och kompass 
 Liggunderlag att sitta på 
 Myggmedel och mygghatt 
 Solstift, minst spf15 
 Snacks 
 Keps/solhatt 
 Solglasögon 
 Vandringskängor, gärna med uttagbara sulor som 

är lätta att torka 
 Tunna ullsockor + tjockare ullsockor, flera ombyten 
 Underställ i ull eller syntet 
 Fingervantar, mössa, buff 
 Mellanlager i ull eller fleece 
 Skalplagg/regnkläder att ha ytterst 
 Pannlampa/ficklampa 
  

Undvik bomullsstrumpor och bomullsunderställ eftersom de 
kyler när de blir fuktiga. Ull- och ullfrotté eller syntetmaterial 
är bättre. Ull har fördelen att det värmer i alla lägen även 
vid vila eller efter ansträngning, medan syntetmaterial 
endast fungerar optimalt vid aktivitet.  
 
Du behöver oftast färre ombyten än du tror.  
Packa lätt är rätt! 

Bra att ha  Innetofflor/sandaler 
 Shorts och t-shirt om det verkar bli varmt 
 Kikare 
 Kamera 
 Vandringsstavar 

Hyra av utrustning  Kompletterande utrustning finns att hyra i 
Fjällboden på Abisko Turiststation. Där får du som 
deltagare i långtur och medlem i STF 30% rabatt 
på uthyrningspriset. Mer information om vad som 
finns att hyra, och hur du går till väga hittar du här: 
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-
abisko-turiststation/butik-uthyrning/  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 5 (5) 
 

HITTA HIT 
 
Till Abisko reser du enklast med tåg, Abisko Turiststation har egen järnvägsstation. 
Alternativt med flyg till Kiruna, sedan buss eller tåg. 
 
Från Nikkaluokta reser du enklast med buss till Kiruna, sedan tåg alternativt flyg. 
 
Kom ihåg att kontrollera din resas ankomst- och avresetider så att de stämmer med 
arrangemangets start och avslut. Boka helst ”resplusbiljett” om du ska resa med 
både tåg och buss. Då är du garanterad att komma fram till slutdestinationen även 
om del av resan blir försenad. 
 
För mer information om resa till Abisko, kontakta din lokala resebyrå eller se: 
www.sj.se , www.sas.se eller www.norwegian.se  
Busstider för länstrafiken hittar du på: www.ltnbd.se  
För busstider mellan Nikkaluokta och Kiruna se: www.nikkaluoktaexpressen.se 
 

 
FRÅGOR OCH FUNDERINGAR? 
 
Är det något du undrar över så är du välkommen att skriva eller ringa till oss. 
 
Bokning mejl: bokningen@stfturist.se 
 
Bokning telefon: 010-190 23 60 
 
STF Abisko Turiststation mejl: abisko@stfturist.se 
STF Abisko Turiststation telefon: 010-190 2400  
 

 
 
 


