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Vinter 2023
Upplev Norrsken och Polarljus

Upplev Norrsken och Polarljus
Kom till Abisko och upplev den arktiska fjällmiljön under polarhimlens vackra
ljusföreställningar.
Vinterns mörka månader är en fantastisk tid att uppleva fjällen ovanför polcirkeln på. Fram
till början av februari syns inte solen alls, utan istället bjuder den på pastellfärgade himlavalv
i en utdragen gryning som övergår i skymning. När dagen blir till natt möts du inte av ett
totalt mörker, utan himlens ljusföreställning fortsätter. I Abisko får du uppleva en
natthimmel nästan helt utan ljusföroreningar, vilket ger dig en fantastisk stjärnhimmel och
en väldigt god chans att få uppleva norrskenet dansande på himlen över dig. Kommer du hit
när det är fullmåne så får du dessutom se hela det snötäckta fjällandskapet lysas upp av
månens dunkla sken, vilket ger dig ett helt nytt perspektiv på den vackra naturen i Abisko
nationalpark. I detta paket får du också en kväll på STF Aurora Sky Station, där du får en
chans att se norrskenet från 900 meters höjd, med en panoramavy av Abiskodalen och dom
kringliggande fjällen.

Information om arrangemanget
Mötesplats
Avslutning (tid/plats)
Minimiålder
Erfarenhet
Övrigt

STF Abisko Turiststation
Dag 4 efter utcheckning från Abisko Turiststation,
kl. 10.00
16 år
Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att delta i detta
paket.
Programmet kan ändras på grund av rådande
väder-/snöförhållanden eller annan oförutsägbar
händelse.
Avbokning kan ske fram till 7 dygn innan ankomst, därefter
sker ingen återbetalning av erlagt belopp.

Detta ingår i priset
Logi
Måltider

Uthyrning (går att välja till
för en extra kostnad)

Ledare/Guide

3 nätter i hotellrum eller vandrarhemsrum på STF Abisko
Turiststation
Helpension från middag ankomstdag till frukost
avresedag.
Den andra kvällen får du äta middag uppe på STF Aurora
Sky Station.
Turskidpaket eller snöskopaket går att välja som tillval
för dag två och/eller dag tre.
(OBS! Bokningsformulär måste fyllas i och mejlas till
abisko.butik@stfturist.se för att säkra utrustning i rätt
storlek)
Kvällsaktiviteten dag två på STF Aurora Sky Station
kommer vara ledd av en guide certifierad enligt
fjälledarnormen.

Preliminärt program
Dag 1:
15.00 – Du kan checka in till ditt rum
17.30-19.00 – Trerätters middag (meddela restaurangen i god tid innan om du vill byta tid)
Dag 2:
07.30-10.00 – Frukostbuffé
08.00-20.00 – Om du har valt till utrustning kan du nu hämta ut turskidor eller snöskor i
Fjällboden för att använda under dagen.
11.30-14.00 – Lunchbuffé
17.30-01.00 – Möte med guide för att gå bort till dalstationen och sedan åka upp till STF
Aurora Sky Station. Väl uppe på STF Aurora Sky Station serveras middag, och sedan får du
förhoppningsvis se norrskenet dansa på himlen.
01.00 – Sista stol ner från STF Aurora Sky Station
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Dag 3:
07.30-10.00 – Frukostbuffé
08.00-20.00 – Om du har valt till utrustning kan du nu hämta ut turskidor eller snöskor i
Fjällboden för att använda under dagen.
11.30-14.00 – Lunchbuffé
17.30-19.00 – Trerätters middag (meddela restaurangen i god innan om du vill byta tid)
Dag 4:
07.30-10.00 – Frukostbuffé
10.00 – Sista tid för utcheckning från rummet.
*Kvällsprogrammet kan komma att ändras beroende på väder och vind.

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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