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Abisko - Nuolja Offpistguidning 
 

Följ med våra erfarna skidpatrullörer på offpistguidning. Vi visar dig till de finaste 

åken och den bästa snön för dagen. 

 
Nuolja Offpist kan vara en utmaning att läsa av för att hitta de bästa åken, då det inte finns 

några preparerade backar. Genom att följa med våra erfarna skidpatrullörer en förmiddag på 

offpistguidning så lär du känna fjället bättre, och kan sedan använda tipsen du får för att 

hitta den finaste snön och de roligaste åken på egen hand. 

 

Information om arrangemanget 

Mötesplats STF Aurora Sky Station kl. 10:00 

Avslutning Linbanans dalstation kl. 12:00 

Minimiålder 12 år 

Erfarenhet 

 

För att följa med på offpistguidning behöver du känna dig 

säker på skidorna och kunna åka obehindrat i röd backe.  

Deltagarantal Min 1/ max 8 
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Detta ingår i priset 

Uthyrning Lavinsäkerhetsutrustning (transceiver, spade, sond) och 

ryggsäck att förvara utrustningen i. 

Ledare/Guide Turen leds av en skidpatrullör som känner fjället väl. 

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.  

Tillval 

Skidpass För endast 105 kr extra kan du lägga till ett skidpass för 

en heldag i Nuolja Offpist. 

 

Viktig information 

Vid extrema väderförhållanden är vi ibland tvungna att stänga linbanan, om 

arrangemanget ställs in p.g.a. att linbanan står stilla så återbetalas hela beloppet.  

 

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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