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Abisko – Prova på turskidor 
 

 

 

 

 

Abisko – Prova på turskidor 
 

Under en skidtur i gnistrande kall midvintersnö eller på vårens första 

soluppvärmda skare upptäcker vi Abisko nationalpark. 
 
Närvaron av de vilda djuren gör sig påtaglig då skidorna korsar deras spår. Vi får en känsla 

för snö i varierad terräng samtidigt som de vackra vyerna omger oss. Vi bekantar oss först 

med skidutrustningen och lär oss de grundläggande teknikerna för att sedan bege oss ut på 

en skidtur. Färdigheterna kommer att sättas på prov då vi saxar oss upp för branta backar, 

glider över frusna sjöar och håller balansen i nedförsbackar. Guiden visar några 

favoritplatser och berättar om området, den samiska kulturen och djurlivet innan färden går 

tillbaka. 

 

 

 

Information om arrangemanget 

Mötesplats STF Abisko Turiststation kl. 10:00 

Avslutning (tid/plats) STF Abisko Turiststation kl. 13:00 

Minimiålder 12 år 

Erfarenhet Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i denna 

aktivitet. 
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Detta ingår i priset 

Tillhugg Varm lingondricka och kex 

Uthyrning Turskidpaket (skidor, pjäxor och stavar) 

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.  

Ta med 

Varma kläder Anpassa kläderna efter vädret, var beredd på att vara ute 

i 3 timmar. 

 

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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