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Upplev Midnattssolen 
 
Kom till Abisko och upplev den arktiska fjällmiljön under midnattssolens varma 
sken. Följ med på midnattssolsvandring till toppen av Nuolja, njut av god mat och 
utforska den vackra naturen i Abisko Nationalpark. 
 
Midnattssolssäsongen är en underbar tid att besöka Abisko på. Solen lyser dygnet runt och 
nattens fylls av ett gyllene sken från den låga solen. Genom att ta linbanan upp på Nuolja, 
och gå till toppen, förlängs midnattssolssäsongen. När solen börjar dyka ner bakom fjällen 
från Abisko Turiststation kan man fortfarande se den uppe på Nuoljas topp. Bokar du detta 
paket bor du gott i hotellrum, äter gott i Restaurang Kungsleden och åker fritt i linbanan på 
Nuolja. Dessutom får du en guidad vandring till Nuoljas topp första kvällen. 
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Information om arrangemanget 
Mötesplats STF Abisko Turiststation 
Avslutning (tid/plats) Dag 4 efter utcheckning från Abisko Turiststation,  

kl. 10.00 
Minimiålder 16 år 
Erfarenhet Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i detta 

paket. 
Detta ingår i priset 
Logi 3 nätter i hotellrum på STF Abisko Turiststation 
Måltider Helpension från middag ankomstdag till frukost 

avresedag. 
Ledare/Guide Midnattssolsvandringen den första kvällen är ledd 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.  
 

 
Preliminärt program 
Dag 1:  
15:00 – Du kan checka in till ditt rum  
17:30-19:00 – Trerätters middag i Restaurang Kungsleden (meddela restaurangen i god tid 
innan om du vill byta tid) 
21:30 – Möte med guide i hotellets lobby för kvällens midnattssolsvandring 
01:30 – Tillbaka i linbanans dalstation efter en kväll på Nuoljas topp 
 
Dag 2:  
07:30-10:00 – Frukostbuffé i Restaurang Kungsleden 
09:30-16:00 – Linbanan är öppen och du får åka så mycket du vill 
11.30-14.00 – Lunchbuffé i Restaurang Kungsleden  
17:30-19:00 – Trerätters middag i Restaurang Kungsleden (meddela restaurangen i god tid 
innan om du vill byta tid) 
20:00-01:30 – Linbanan är öppen och du får åka så mycket du vill 
 
Dag 3:  
07:30-10:00 – Frukostbuffé i Restaurang Kungsleden 
09:30-16:00 – Linbanan är öppen och du får åka så mycket du vill 
11.30-14.00 – Lunchbuffé i Restaurang Kungsleden  
17:30-19:00 – Trerätters middag i Restaurang Kungsleden (meddela restaurangen i god tid 
innan om du vill byta tid) 
20:00-01:30 – Linbanan är öppen och du får åka så mycket du vill 
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Dag 4:  
07:30-10:00 – Frukostbuffé i Restaurang Kungsleden 
10:00 – Sista tid för utcheckning från rummet. 
09:30-16:00 – Linbanan är öppen och du får åka så mycket du vill 
 
*Kvällsprogrammet kan komma att ändras beroende på väder och vind. 
 
 
Viktig information 
Linbanan på Nuolja är väderkänslig, därför kan vi komma att stänga linbanan med kort 
varsel vid dåligt väder. Exempel på väder som gör det farligt att köra linbanan är starka 
vindar eller åska. 

 
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  

 


