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Abisko – STF Aurora Sky Station 

Norrskensmiddag 
 

En middag i ojämförlig atmosfär 
 
På 900 meters höjd serverar vi en middag med inslag från Lappland och det nordiska köket. 

Vi erbjuder utvalda vinpaket, öl eller alkoholfri dryck att köpa till. Allting kommer dit på 

samma sätt som du själv, med en 2 km lång stollift genom tystnaden till STF Aurora Sky 

Station uppe på berget Nuolja. Med eld i öppna spisen, en storslagen utsikt över Abisko och 

en rejäl chans att uppleva fantastiskt norrsken är det här en upplevelse utöver det vanliga. 

 

Information om arrangemanget 

Mötesplats STF Abisko Turiststation kl. 17:30 för vandring till 

dalstation med guide.  

Alternativt linbanans dalstation senast kl. 18:00 

Avslutning (tid/plats) Linbanans dalstation kl. 01:30 

Minimiålder 16 år 

Erfarenhet Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i denna 

aktivitet. 
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Detta ingår i priset 

Uthyrning Varm overall och varma skor 

Linbana Resa tur & retur med linbanan 

Mat Trerätters middag med inslag av Lappland och det 

nordiska köket som serveras på STF Aurora Sky Station 

Ledare/Guide Turen leds av en guide certifierad enligt Fjälledarnormen. 

STF Aurora Sky Station Tillgång till STF Aurora Sky Station fram till 01.00 

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 

Vid bokning av någon av våra produkter på STF Aurora Sky Station, kan vi inte garantera 

att du kommer att se norrsken.  

 

STF Aurora Sky Station kan på kort varsel stängas ur säkerhetssynpunkt på grund av 

väderförhållandena; starka vindar, kyla, snöstorm etc.  

Statistik från tidigare säsonger visar dock att STF Aurora Sky Station är öppen 90 procent 

av den schemalagda tiden och att norrsken är synligt 70 procent av nätterna som STF 

Aurora Sky Station är öppen.  

 

Aurora Lounge 

Om STF Aurora Sky Station måste stängas ur säkerhetssynpunkt, kommer ett speciellt 

framtaget stormprogram att presenteras - Aurora Lounge. Har beslut tagits att Aurora 

Lounge-programmet ersätter besöket på STF Aurora Sky Station, återbetalas ingen del av 

summan. 

 

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/   
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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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