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Abisko - Klassiska vandringar med guide
Kom med på Abiskos klassiska vandringar! Vi går varierande dagsturer i och
utanför Abiskos nationalpark.
Med tryggt och trevligt sällskap hittar vi ett behagligt tempo. Guiden tar dig med utanför de
mest upptrampade stigarna och visar dig smultronställen du kanske inte hade upptäckt på
egen hand. Det blir en fullspäckad vecka som startar med introduktion och välkomstmiddag.
Målet för de kommande dagarna är att lära om, att njuta av och att upptäcka
smultronställen. Efter en rejäl frukost i restaurangen och en packad lunchpåse, ger vi oss av
ut på dagens aktivitet. Långa dagar ute sätter många nya intryck på minnet. Med ömma och
trötta muskler avrundas veckan med en härlig kväll nere i den vedeldade bastun vid
Torneträsk strand och därefter en trerättersmiddag.

Information om arrangemanget
Mötesplats
Samling (tid/plats)
Avslutning (tid/plats)
Deltagarantal (min/max)
Minimiålder
För vem?

Erfarenhet

STF Abisko Turiststation
Samling kl. 17.00 I entrén.
Dag 6 efter frukost.
4/8
16 år
För dig som är sugen på att upptäcka Abiskos gömda
smultronställen, och samtidigt bo bekvämt och äta bra
på Abisko Turiststation.
Det krävs att du kan vandra dagsetapper på upp till 16
km.

Detta ingår i priset
Logi
Måltider
Transport
Ledare/Guide
Övrigt

Logi i delat flerbäddsrum i vandrarhemmet Keron.
Alla måltider ingår, från middag ankomstdag till frukost
avresedag.
Lokala transporter inkluderade
Guide certifierad enligt Fjälledarnormen eller
motsvarande.
Programmet kan ändras på grund av rådande
väder-/snöförhållanden eller annan oförutsägbar
händelse.
Avbokning kan ske fram till 30 dygn innan ankomst,
därefter sker ingen återbetalning av erlagt belopp.
Uppnår inte arrangemanget minimiantal för
genomförande ställs det in minst 30 dygn innan.

Preliminärt program
Dag 1: Samling kl. 17, efter sena tågets ankomst. Vi hälsar välkomna och guiden
informerar om den kommande veckan och besvarar frågor. Efter samlingen äter vi en
gemensam trerättersmiddag i restaurang Kungsleden.
Dag 2: Idag snörar vi på oss vandringskängorna igen och går i sydlig riktning mot
Abiskojaure. Då vi närmar oss Nissonjåkk viker vi av och följer de moränryggar som sedan
kommer att bilda Nissonjåkks kanjon. Då vi passerat trädgräns är det dags att hitta en fin
plats i kråkbärsriset. Guiden kommer nu servera en lunch som tillagas på stekhäll. Vägen
hem passerar vi det kända turmålet Paddus.
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Dag 3: Efter en rejäl frukost och med packad lunchpåse tar vi linbanan upp på Nuolja och
gör ett kort stopp på internationellt kända STF Aurora Sky Station. Vi följer sedan stigen
”Glidaren” ner mot Kårsavagges dalgång. Denna led ger oss en magnifik vy över hela
Abiskodalen. Visa partier kan vara lite våta och branta men vi tar oss säkert ner. Den rika
floran går från kalfjäll ner i den gröna fjällbjörkskogen där Abiskojåkken slingrar sig. Vi
följer jåkken tillbaka till Turiststationen.
Dag 4: Vi hoppar in i vår minibuss och kör västerut mot Kärkevagge och Trollsjön, En
uppiggande vandring som du sent ska glömma. I Kärkevagge har stora krafter verkat och
skapat höga klippväggar, blockhav och deltaområden. Det här är ett sagolandskap där
karg fjällterräng samsas med blomstrande ängar - ett paradis för vandrare.
Dag 5: Denna dag startar vi också med att köra en liten bit, till sjön Paktajaure. Därifrån
följer vi Rallarvägen tillbaka till Abisko. Rallarvägen är en gammal materialled som
användes vid konstruktionen av malmbanan mellan Kiruna och Narvik. Rallarvägen går
genom varierad natur och ibland öppnar den upp sig och vi får en spektakulär utsikt över
Torneträsk och Lapporten.
Veckan rundas av med vedeldad bastu nere vid Torneträsk, för ömma och trötta muskler.
Kanske den modige vågar ta sig ett dopp i det iskalla kristallklara vattnet?!
Vi avslutar kvällen med gemensam trerättersmiddag i restaurang Kunglseden.
Dag 6: Avslutas efter frukost.

Utrustning
Utrustning vi
rekommenderar för
dagsturerna.












Vandringskängor
Ryggsäck, för dagstur 20-40l
Underställ
Förstärkningsplagg (primaloft/dun, varm tröja)
Vandringsbyxor
Vind/regntät jacka
Solglasögon
Termos
Sitt/liggunderlag
Kåsa/mugg, matbestick

Bra att ha








Shorts om vädret ser lovande ut
Innetofflor
Handduk
Kikare
Kamera
Vandringsstavar
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Hyra av utrustning



Behöver du hyra någon kompletterande utrustning kan
du göra det i vår butik Fjällboden. Mer info om hur du
bokar, pris och tillgänglighet finner du här:
https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stfabisko-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-abiskoturiststation/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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