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Abisko – Vedbastu vid Torneträsk  
 

Vår vedeldade bastu ligger nere vid Torneträsk. Här kan blicken vandra över mil 

efter mil av fjäll. Här är himlen större och friare än på någon annan plats i fjällen. Här 

är fjällsjöns vatten som störst och klarast. 
 

Sjöstugan, där skepparen och hans familj tidigare bodde, är omgjord till en äkta vedbastu. 

Kombinationen av vedeldad het värme och kristallklart kallt vatten ger kanske den högsta av 

njutningar - ett äkta norrländskt bastubad. På sommaren är sjön öppen och på vintern när 

förhållandena är rätta, står isvaken till ert förfogande. 

 

Information om arrangemanget 

Mötesplats STF Abisko Turiststation kl. 15:30 (bastun är redo vid 

16:00) 

Avslutning  STF Abisko Turiststation kl. 18:00 

Bra att veta Nyckel till bastun hämtas i receptionen innan ni beger er 

ner till bastun. Vandringen till bastun är ca: 1 km. 

Detta ingår i priset 

Uppvärmning av bastu Vår personal värmer upp bastun så att den är redo att 

användas när ni kommer dit kl. 16:00. Det kommer finnas 

gott om ved på plats så att ni kan hålla bastun varm 

medans ni är där. 

Handdukar Vår personal lämnar handdukar till hela sällskapet som 

finns på plats när ni kommer till bastun. 

Städning Vi kommer och städar bastun åt er när ni bastat klart.  

Bokningsvillkor Avbokning kan ske fram till 7 dygn innan ankomst, därefter 

sker ingen återbetalning av erlagt belopp.  

 

Hitta hit 
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Till och från Abisko reser du enklast med tåg. Abisko Turiststation har egen 

järnvägsstation!  

 

Alternativt kan du ta flyg till Kiruna, sedan buss eller tåg vidare till Abisko Turiststation. 

 

För mer information om resa till Abisko, besök: 

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-abisko-turiststation/hitta-hit/   

 

Frågor och funderingar? 

Är det något du undrar över så är du välkommen att ringa eller skriva till oss. 

 

Bokningen: 

E-post: bokningen@stfturist.se  

Telefon: 010 190 2360  

 

STF Abisko Turiststation: 

E-post: abisko@stfturist.se 

Telefon: 010 190 2400  
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