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Abisko – Prova på Topptur 
 

 

 

 
 

Abisko – Prova på Topptur 
 

Topptur för dig som gillar att vistas i storslagna vyer och vill prova på topptur. 

Med stighudar under skidorna tar vi oss uppåt och hittar den bästa åkningen för 

dagen. En perfekt kombination av stillhet och action. 

 
Området kring Abisko bjuder på ett otal klassiska toppar såsom Vassitjåkka, Låktatjåkka, 

Kopparfjell och Kaisepakte som lämpar sig bra för enklare toppturer.  

Guiden väljer lämpligt fjäll beroende på dagens väder och aktuellt snöläge. Vi anpassar oss 

också efter önskemål och gruppens kunskaper. 

 

 

Information om arrangemanget 

Mötesplats STF Abisko Turiststation kl. 09:30 

Avslutning STF Abisko Turiststation kl. 17:00 

Minimiålder 16 år 

Erfarenhet Du bör känna dig trygg på skidor i en röd pist, men du 

behöver ingen tidigare erfarenhet av offpiståkning. 
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Detta ingår i priset 

Transport Resa tur & retur till fjället med minibuss. 

Uthyrning Lavinsäkerhetsutrustning ingår i priset (transceiver, 

spade och sond). 

 

Saknar du topptursutrustning kan du hyra utrustningen i 

Fjällboden, som deltagare i Prova på Topptur får du 30% 

rabatt i uthyrningen. 

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 

Toppturande är en aktivitet som sker på naturens villkor, även om vi oftast kan hitta 

sluttningar med lä från vinden och bra snö, så kan ibland vädret göra genomförandet av 

turen omöjligt. Om vi måste ställa in turen p.g.a. väder så återbetalar vi också den 

summan du har betalt för turen.  

 

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 skriva eller ringa 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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