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Abisko – Grottäventyr 
 

 

 

 
 
Abisko – Grottäventyr 
 
Grottor väcker känslor av mystik och det finns en spänning i att utforska det 
hemliga och sedan länge bortglömda. Nere i underjorden uppslukas du av stora 
salar, trånga gångar och uråldriga formationer som har skapats av naturens 
krafter. 
 
Ett av Sveriges längsta grottsystem gömmer sig nära Abisko. Efter att vi packat bilen med 
grottutrustning och kört västerut några kilometer vandrar vi uppåt fjällsluttningen till 
grottöppningen Kåppashåla. Innan nedstigning under jord tar vi på oss overaller, hjälmar 
och pannlampor. Guiden leder dig genom en labyrint av trånga gångar och häftiga 
formationer som har skapats av vattenflödet under tusentals år. Väl ovan jord igen vandrar vi 
ner längs Kåppasjåkka där vi dessutom får upptäcka både vattenfall och jättegrytor. 
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Information om arrangemanget 
Mötesplats STF Abisko Turiststation kl. 09:30 
Avslutning  STF Abisko Turiststation kl. 14:00 
Minimiålder 12 år 
Erfarenhet Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i denna 

aktivitet. 
Gruppstorlek Min 1 / max 8 
Detta ingår i priset 
Transport Resa tur & retur till Björkliden, där vandringen till 

grottsystemet startar. 
Utrustning Grottoverall, stövlar, hjälm och pannlampa ingår. 

 
OBS! Ta med vattentäta kläder, overallen är inte 
vattentät, men den skyddar dina skalkläder mot dom 
vassa stenarna i grottan. 

Ledare/Guide Turen leds av en guide certifierad enligt Fjälledarnormen. 
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. 

 
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  

 


