Sommaraktiviteter 2021
21a juni till 15e september

Vandring till Trollsjön (Rissajaure)
Vandringen går genom en vacker fjällbjörkskog och fortsätter sedan upp över
tydliga urbergshällar som påminner om forna tider. Därefter tar vi oss vidare upp
till Kärkevagges majestätiska dalgång. Stigen slingrar sig ovan den blockterräng som
bildats av den senaste istiden. Väl framme vid Rissájávri (mer känd som Trollsjön)
förundras vi av sjön som glimmar som en eld i solen. Lunchen smakar extra gott
efter den sista stigningen. Koppla av en stund, ta ett bad eller strosa runt och njut
av atmosfären innan turen återvänder längs den förtrollande sjöns utlopp.
Under vandringen berättar guiden om områdets historia samt fjällens växt- och
djurliv.
Turen börjar klockan 09:00 och varar ungefär 7 timmar.
Längd/höjdskillnad: 12 km, +/- 400 m (ca 5 timmars vandring)
Åldersgräns: 12 år
Vad ingår: Guide & transport från/till hotellet
Ta med: Regnkläder, varma kläder, mössa, någonting att dricka och egen lunch.
Minst 2 personer krävs för att turen ska gå.
Pris: 865 SEK
Tid: 09:00
Varar ungefär 7 timmar

Guidad tur runt området i Abisko
Följ med på en tre-timmars tur i området runt Lodgen. Vi går upp till en
utkikspunktspunkt som ger vackra vyer över Torneträsk och alla stora berg längre
in i Abisko alperna. Stilla o härligt njuter vi av omgivningarna innan vi vandrar
hemåt igen.
Pris: 500 SEK per person
Tid: 08:00 eller 13:00
Varaktighet: ca. 3 timmar

All activities are on request.
All prices are including Swedish Value Tax.
Cancellation is possible up to 14 days before arrival,
after this all activities are non-refundable.
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Mountainbike i Abisko
Vi erbjuder upplevelser för dig med ett MTB-intresse!
I Abisko området har vi en mängd bra stigar för cykling. Vi börjar vanligtvis från
Abisko, men gör också dagsutflykter till vårt grannland Norge.
Många av våra turer innefattar att klättra uppåt och släppa nedför. Vi har guidade
dagsutflykter, flerdagsprogram med boende och logistikservice - där vi hjälper dig
att hitta bästa MTB cyklingen för dig!
Allt nära cykeldestinationerna; Narvikfjellet och Loussabacken i Kiruna, vilket är ett
bra komplement till dina egna cykelturer i fjället.
Pris: 650 SEK per person för halvdag. 860 SEK per person för heldag.
Varaktighet: Halvdag ca. 3 timmar / Heldag ca. 8 timmar

Midnattssolsvandring i Abisko
Direkt ut från Lodgen går vi upp mot en av våra utsiktspunkter, där landskapet
öppnar sig i alla riktningar och vi tar sikte på ljuset och midnattssolen.
Torneträsk ligger vid fötterna och i ryggen har vi några av de stora bergen. En
vacker stund i den mjuka unika fjällsommaren.
Price: 650 SEK per person
Tid: 21:30 till 01:30
Varaktighet: ca. 4 timmar

All activities are on request.
All prices are including Swedish Value Tax.
Cancellation is possible up to 14 days before arrival,
after this all activities are non-refundable.
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Grottäventyr
Ett av Sveriges längsta grottsystem gömmer sig nära Abisko. Efter att vi packat
bilen med grottutrustning och kört västerut några kilometer vandrar vi uppåt
fjällsluttningen till grottöppningen Kåppashåla. Innan nedstigning under jord tar vi
på oss overaller, hjälmar och pannlampor. Guiden leder dig genom en labyrint av
trånga gångar och häftiga formationer som har skapats av vattenflödet under
tusentals år. Väl ovan jord igen vandrar vi ner längs Kåppasjåkka där vi dessutom
får upptäcka både vattenfall och jättegrytor.
I priset ingår:
Grottguide, transport, grottutrustning (hjälm, overall, lampa och stövlar)
Bra att veta:
Tid: 4,5 tim
Längd/höjd: 4km vandring, +/- 300m
Åldersgräns: 12 år,
Ta med: Regnkläder, varm tröja, lunch, ryggsäck för utrustningen
Samling: Vid receptionen 9.30 (tillbaka cirka 14.00).
Övrigt: Max 8 platser. Temperatur i grottan: ca.4-6 grader
Transport till STF Turiststation ingår ej
Pris: 685 SEK per person
345 SEK för barn (12-15)
Tid: 09:30
Varar ungefär 4-5 timmar

All activities are on request.
All prices are including Swedish Value Tax.
Cancellation is possible up to 14 days before arrival,
after this all activities are non-refundable.

Sommaraktiviteter 2021
21a juni till 15e september
Midnattssolsvandring till Nuolja
Upplevelsen börjar redan i linbanan där färden går tyst och långsamt upp för
berget. Linbanan tar oss till Aurora Sky Station, på 900 meters höjd över havet,
därifrån vandrar vi till Nuoljas topp på 1164 meters höjd över havet. Vi gör flera
stopp utmed vägen för att njuta av utsikten och lyssna på guiden som berättar om
omgivningarnas historia. Väl uppe på toppen firas prestationen med bubbel, tilltugg
och om vädret tillåter, det vackra midnattssolsljuset. Strax efter midnatt börjar
vandringen ner till linbanan igen, och därifrån tar vi liften tillbaka ner mot Abisko
Turiststation.
Vad ingår:
Tur- och returbiljett med linbanan, vandring med guide, dryck och tilltugg på
Nuoljas topp
Bra att veta:
Tid: 4 tim
Längd: 4 km (ca 2.5 tim vandring)
Åldersgräns: 12 år
Ta med: Kängor, regnkläder och en varm tröja
Samling: Vid receptionen kl. 21.30(tillbaka ca 01.30)
Transport till STF Turiststation ingår ej
Pris: 765 SEK per person
385 SEK för barn (6-15)
Tid: 21:30
Varar: 4 timmar

All activities are on request.
All prices are including Swedish Value Tax.
Cancellation is possible up to 14 days before arrival,
after this all activities are non-refundable.
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Linbanebiljetter till Nuolja - Sommar
Linbanan upp till Aurora Sky Station öppnar upp en ny värld av möjligheter.
Härifrån startar flera fina vandringsleder, du kan uppleva kalfjällets fantastiska flora
eller njuta av utsikten från Aurora Sky Stations solterrass. Under perioden 24/6 17/7 kan du även ta liften upp kvällstid för att uppleva det magiska
midnattssolsljuset. Om hungern slår på kan du köpa en fika eller en lätt lunch inne
på Aurora Sky Station. En tur upp på Nuolja med linbanan är ett måste när du
besöker Abisko, välkommen!
I priset ingår:
Linbanebiljett på Nuolja
Öppettider i linbanan:
Dagtid 24/6-19/9: 09:30-16:00
Kvällstid för midnattssol 24/6-17/7: 20:00-01:30
Transport till STF Turiststation ingår ej
Pris enkel dagtid: 190 SEK
Pris tur & retur dagtid: 220 SEK
Pris enkel kväll: 285 SEK
Pris tur & retur kväll: 375 SEK

All activities are on request.
All prices are including Swedish Value Tax.
Cancellation is possible up to 14 days before arrival,
after this all activities are non-refundable.

