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Abisko – Linbanebiljetter (sommar) 
 

 

 

 

 
Abisko – Linbanebiljetter (sommar) 
 
Ta linbanan upp på Nuolja och njut av enastående utsikt över Lapporten, 
Torneträsk och Abiskoalperna. 
 
Linbanan upp till Aurora Sky Station öppnar upp en ny värld av möjligheter. Härifrån startar 
flera fina vandringsleder, du kan uppleva kalfjällets fantastiska flora eller njuta av utsikten 
från Aurora Sky Stations solterrass. Under perioden 16/6 - 17/7 kan du även ta liften upp 
kvällstid för att uppleva det magiska midnattssolsljuset. Om hungern slår på kan du köpa en 
fika eller en lätt lunch inne på Aurora Sky Station. En tur upp på Nuolja med linbanan är ett 
måste när du besöker Abisko, välkommen! 
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Information om arrangemanget 
Mötesplats Linbanans dalstation, Abisko 
Minimiålder Små barn måste åka i målsmans sällskap 
Detta ingår i priset 
Linbana Linbanebiljett, enkel, tur & retur, dagtid eller midnattssol 

(16/6-17/7), beroende på vilket alternativ du väljer 
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. 

 
STF Aurora Sky Station 
Vid linbanans topp finns STF Aurora Sky Station, där inne finner du ett café med en 
fantastisk vy över Abiskodalen, och även en solterrass där du kan avnjuta en fika en vacker 
sommardag. 
 
Cafét på STF Aurora Sky Station är alltid öppet när linbanan rullar, så passa på att titta in 
och ta en fika när du åker upp på fjället! 

 
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  

 


