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Abisko – STF Aurora Sky Station Night Visit 
 
Världens bästa ljusupplevelse 
 
Släck lamporna och låt linbanan transportera dig närmare rymden, upp på berget 
Nuolja. Sakta glider du upp till STF Aurora Sky Station, 900 meter över havet. De 
mäktiga fjällen framför dig, stjärnhimlen över dig och tystnaden omkring dig ger en 
känsla av evighet och oändlighet. Själva naturen andas förväntan. Med bara lite tur 
dansar plötsligt det sprakande norrskenet på stjärnhimlen ovanför dig och du befinner 
dig mitt i ett möte mellan jorden och rymden. 
 
Uppe på STF Aurora Sky Station finns en stor utomhusterrass och ett utkikstorn, där 
du kan stå och uppleva norrskenet och stjärnhimlen. Inne finns en norrskensutställning 
som på ett enkelt sätt beskriver vad ett norrsken är. Vill du lära dig mer om norrskenet 
så har du chansen att lyssna på guidens norrskenspresentation som hålls vid flera 
tillfällen under kvällen. I väntan på norrskenet kan du slappna av i det mysiga cafét där 
du kan köpa fika, drycker och souvenirer. 
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Information om arrangemanget 
Mötesplats STF Abisko Turiststation kl. 20:30 för vandring till 

dalstation med guide.  
Alternativt linbanans dalstation kl. 21:00 

Avslutning (tid/plats) Linbanans dalstation kl. 01:30 
Minimiålder 12 år 
Erfarenhet Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i 

detta paket. 
Detta ingår i priset 
Uthyrning Varm overall och varma skor 
Linbana Resa tur & retur med linbanan 
Ledare/Guide Turen leds av en guide certifierad enligt 

Fjälledarnormen. 
STF Aurora Sky Station Tillgång till STF Aurora Sky Station fram till 01.00 
Övrigt Programmet kan ändras på grund av rådande  

väder-/snöförhållanden eller annan oförutsägbar 
händelse.  
 
Avbokning kan ske fram till 14 dygn innan ankomst, 
därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp.  
 

 
Viktig information 
Vid bokning av någon av våra produkter på STF Aurora Sky Station, kan vi inte 
garantera att du kommer att se norrsken.  
 
STF Aurora Sky Station kan på kort varsel stängas ur säkerhetssynpunkt på grund 
av väderförhållandena; starka vindar, kyla, snöstorm etc.  
Statistik från tidigare säsonger visar dock att STF Aurora Sky Station är öppen 90 
procent av den schemalagda tiden och att norrsken är synligt 70 procent av nätterna 
som STF Aurora Sky Station är öppen.  
 
Aurora Lounge 
Om STF Aurora Sky Station måste stängas ur säkerhetssynpunkt, kommer ett 
speciellt framtaget stormprogram att presenteras - Aurora Lounge. Har beslut tagits 
att Aurora Lounge-programmet ersätter besöket på STF Aurora Sky Station, 
återbetalas ingen del av summan. 
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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 23 60  
 
STF Abisko Turiststation: 
E-post: abisko@stfturist.se 
Telefon: 010 190 2400  

 


