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Kårsavagge på egen hand 
 

 

 

 

Kårsavagge på egen hand 
 
Denna vandring tar dig på egen hand ut i den vackra kårsavaggedalen. Logi, mat 
och faciliteter är inbokat och de enda du behöver tänka på är att njuta av din 
fjällvistelse. 
 
Vid din ankomst rekommenderar vi att du uppsöker en guide i Fjällinformationen. 
Guiden kan informera dig om den stundande vandringen till Kårsavagge och ge dig ett 
rekommenderat dagsprogram under din vistelse. Innan du går och lägger dig får du 
avnjuta en trerätters middag i Restaurang Kungsleden med utsikt över Torneträsk och 
fjällen. På morgonen efter rejäl frukost tar du dig upp med linbanan till STF Aurora Sky 
Station, kanske tar du en fika och njuter av utsikten över fjällkedjan, Torneträsk och 
nationalparken innan du börjar din vandring ner mot Kårsadalen.    
Väl framme i Kårsavagge övernattar du i en mysig stuga omgiven av vackra fjäll. Nästa 
dag väntar en ljuvlig vandring tillbaka till Abisko.  
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Information om arrangemanget  
Pris 1895 kr (STF-medlem) 
Startplats STF Abisko Turiststation 
Avslutning (tid/plats) Efter natten i Kårsavaggestugan 
Minimiålder På egen hand 18 år, barn och ungdomar under 18 

måste vandra i målsmans sällskap. 
Erfarenhet God kondition. Klara av att vandra 15 km per dag två 

dagar i rad med packning på ryggen. 
Detta ingår i priset  
Logi En natts logi i delat 6-bäddsrum i vandrarhemmet 

Keron, en natts logi i Kårsavagge Fjällstuga. 
Måltider Trerätters middag i Restaurang Kungsleden ingår på 

ankomstdagen.  
Frukostbuffé i Restaurang Kungsleden dag 2. 
Lunchpaket dag 2 
Under vandring och övernattning i fjällstuga ingår inga 
måltider. 

Transport Färd med linbanan ingår 
 

Preliminärt program  

Dag 1: Efter ankomst till Abisko uppmanar vi dig att besöka fjällinformationen. Efter 
att du har talat med guiden och känner dig redo för morgondagens vandring avnjuter 
du en trerätters middag i Restaurang Kungsleden. 
 
Dag 2: Efter frukost med packad lunchpåse tar du linbanan upp på Nuolja. Följ leden 
”Glidaren” ner mot Kårsavagges dalgång. Denna led ger en magnifik vy över hela 
Abiskodalen. Den rika floran går från den gröna fjällbjörkskogen till kalfjäll. Här 
vandrar du längst markerad led genom Kårsavagges dalgång tills du möts av 
Kårsavaggestugan. Väl framme bestämmer du om du vill göra en kortare strapats för 
att upptäcka omgivningarna kring stugan. Eller bara ta en stunds avkoppling med 
fötterna i jåkken nedanför. 
 
Dag 3: Vandringskängorna ska snöras på igen och turmålet är Abisko Turiststation. 
Även om du går samma sträcka i början så ändrar sig omgivningarna med ansiktet 
vänt österut. När du når platsen där du kom ner från fjället fortsätter du istället ner till 
Abiskojokk, där svänger du norrut och vandrar utmed jokken till Abisko Turiststation. 
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Utrustning  

Utrustning vi 
rekommenderar för 
dagsturerna. 

 Reselakan eller lätt sovsäck 
 Termos, kåsa och spork 
 Vattenflaska 
 Vandringsryggsäck 
 Hygienartiklar (inkl resehandduk och liten tvål) 
 Toalettpapper, tändstickor, skräppåse 
 Skavsårsplåster 
 Första hjälpen 
 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/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  
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Hyra av utrustning  Kompletterande utrustning finns att hyra i 
Fjällboden på Abisko Turiststation. 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/  
 

Hitta hit  
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  

 
 
 
 


