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Abisko – Hyr din egen guide (vinter) 
 

Vill du bli guidad upp på Abiskos vackra fjälltoppar eller lära dig mer om 

fjällsäkerhet? 

 
När du hyr din egen guide hos oss är det du som bestämmer vart turen skall gå och vad den 

skall innehålla. Vi kan guida dig på topptur, visa dig våra favoritturer på turskidor, prova på 

isklättring, gå på norrskensjakt eller bara visa dig runt i nationalparken. Du bestämmer 

aktivitet och tid! 

 

 

 

Information om arrangemanget 

Mötesplats STF Abisko Turiststation 

Avslutning  STF Abisko Turiststation 

Minimiålder Ingen 

Erfarenhet Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i denna 

aktivitet. 

Gruppstorlek Maxstorlek för gruppen är 8 personer per guide. 
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Detta ingår i priset 

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.  

 

Viktig information 

Hyra av utrustning som krävs i den önskade aktiviteten ingår inte i priset, utan måste 

bokas separat. Om den önskade aktiviteten kräver utrustning som du inte har själv så är 

det smidigast att hyra utrustning i Fjällboden på STF Abisko Turiststation. Mer information 

om priser och hur du går till väga för att boka hittar du här:  

https://www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-abisko-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-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 2360  

 

STF Abisko Turiststation: 

E-post: abisko@stfturist.se 

Telefon: 010 190 2400  
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