NATURNÄRA
KONFERENSER
HITTA HIT
Med bil STF Abisko Turiststation ligger 100 km nordväst om
Kiruna i Abisko National Park och är lättillgängligt från väg E10.
Gratis parkering finns intill anläggningen. Alla större biluthyrningsföretag har kontor på Kiruna Flygplats., där förbeställning
är nödvändigt. Om ni vill boka taxi, kontakta Kiruna Taxi +46
980 12020, taxikiruna.se.
Med tåg STF Abisko Turiststation har egen järnvägsstation.
Det är 5 minuters promenad från järnvägsstationen upp till
anläggningen. För information om tågtider samt bokning
kontakta SJ, sj.se
Med flyg Scandinavian Airlines (SAS), sas.se och norska,
norwegian.com, har flyg mellan Kiruna och Stockholm-Arlanda.
Med buss Buss till Abisko tillhandahålls av Länstrafiken
Norrbotten, ltnbd.se.

ABISKO
För vidare information, vänligen kontakta oss.
Telefon: +46 (0)10-190 24 07. Mejl: abisko.groups@stfturist.se
www.svenskaturistföreningen.se/abisko

ABISKO

STF ABISKO FJÄLLSTATION
Till Abisko har människor kommit i mer än hundra år
och det är lätt att förstå varför. Abisko är magiskt
och lätt att älska. Namn som Abisko nationalpark,
Lapporten, Torneträsk, Aurora Sky Station, Nuolja
och Kungsleden sätter igång fantasin. Atmosfären
är genuin och här möts människor från hela världen
med gemensamma intressen. Dessutom, tack vare
det unika mikroklimatet, är Abisko en av världens
bästa skådeplatser för midnattssol och norrsken.
Mitt i den lappländska fjällvärlden är det lätt att känna
sig väl till mods. Den fantastiska omgivningen gör
att man snabbt varvar ner, känner lugnet och hittar
tillbaka till kreativiteten. Naturen är den absolut
bästa platsen för att mötas och utvecklas på, de
riktigt stora tankarna och idéerna föds ute i det fria.
Alla har vi olika behov och mål när det kommer till
möten och konferenser. Vi erbjuder skräddarsydda
konferenspaket med möjlighet att kombinera boende,
aktiviteter och måltider med en härlig dos av äventyr
och arbetsro.

RESTAURANG KUNGSLEDEN
Middagsbordet har alltid varit vår viktigaste mötesplats. Restaurang Kungs
leden är vår KRAV 2-märkta restaurang,
här möts vällagad mat, engagerad
personal och underbara gäster.
Måltiderna är tillagade med omsorg och
precision av våra skickliga kockar. Vi

BOENDE

VANDRARHEM

Med 398 bäddar är Abisko STFs största
fjällanläggning. Bäddarna är fördelade
på rum i huvudbyggnaden, vandrarhemmet Keron eller i våra stugor. Hos oss
har ni alltid tillgång till dusch, toalett,
kök, torkrum, bastu, tvättmaskin och
sällskapsrum.

Keron sover ni i våningssängar i rymliga
4-6-bäddsrum, eller i ett delat flerbäddsrum. Handfat finns på rummet
men dusch och toalett hittar ni i korridoren. Gemensamt kök, bastu och torkrum finner ni också i Keron. Vi har även
djurtillåtna rum.

HUVUDBYGGNAD

STUGBYN

På hotellet kan ni bo i dubbel- eller
enkelrum med utsikt över Torneträsk,
Nuolja eller Nationalparken. Alla rum har
egen dusch och toalett. Vid bokning av
hotellrum ingår frukost. I huvudbyggnaden hittar ni vår reception, Restaurang
Kungsleden och butik Fjällboden.

Våra stora och rustika stuglägenheter
är på 60 kvadratmeter och tillkommer
med 6 bäddar. På övervåningen finns
två sovrum. På bottenvåningen finns ett
vardagsrum med soffa, ett basutrustat
kök med matplats, samt dusch och
toalett. Vi har även djurtillåtna stugor.

serverar frukostbuffé och klassisk svensk
husmanskost till lunch. Kvällstid erbjuds
en 3-rättersmeny med fokus på ekologisk och närproducerad mat. Vi har en
ambition om att en måltid hos oss ska
lämna ett stort avtryck i sinnet men ett
litet avtryck i naturen.

AKTIVITETER
Här i Norrland finns de största upplevelserna. Naturen erbjuder magiska
norrskensnätter, höga och mäktiga
fjälltoppar och en historia som tar
oss långt tillbaka i tiden. Våra guidade
gruppaktiviteter sker vinter som sommar. Här har ni möjlighet att fördjupa
era kunskaper om det samiska folket,
lära er mer om traktens historia eller
varför inte prova på aktiviteter som
turskidor, snöskovandring eller isklättring. I slutet av februari öppnar vi Nuolja

Offpist och då har ni chansen att njuta
av Sveriges bästa offpistskidåkning.
Sommartid erbjuder vi bland annat
guidade vandringsturer till Nuoljas topp
för att uppleva midnattssolen, till den
omtalade stendalen Kärkevagge samt
besök till Sveriges femte största grottsystem Kåppashåla. För att göra er
vistelse mer personligt, varför inte hyra
en av våra guider och skräddarsy er egen
utflykt som passar alla deltagare i gruppen.

KONFERENS
Vi erbjuder konferenslokaler i en stillsam miljö för små och stora möten. Konferensaktiviteter hjälper vi gärna till att anordna efter era önskemål och anpassar
innehållet efter syftet.

AURORA SKY STATION

VEDBASTU

På toppen av fjället Nuolja, ligger
Aurora Sky Station. Hit tar man sig
enklast upp med vårt linbanesystem.
Följ med oss under vintersäsongen på
någon av våra två guidade kvällsturer
Night Visit eller Exclusive Dinner. Från
vår utomhusterrass och utsiktstorn kan
ni under de sena höst och vinterkvällarna stå och uppleva det dansande norrskenet och den kristallklara stjärnhimlen. Under turerna har ni möjlighet att
lära er mer om norrskensfenomen samt
avnjuta en 4-rätters exklusiv middag
med fantastiska vyer.

Vår vedbastu ligger nere vid Torneträsk strand. Kombinationen av vedeldad het värme och kristallklart kallt
vatten ger kanske den högsta av njutningar – ett äkta norrländskt bastubad.
Avsluta kvällen med att dela med er av
era nya intryck och erfarenheter.

Under juni och juli är det midnattsolen
som främst står i fokus. Från Nuoljas
topp utges storslagna vyer av Lapporten,
Torneträsk och Abisko. Här finns det
möjlighet att förboka en utsökt midnattssolsmiddag på Aurora Sky Station.

Konferenslokal

Storlek

Kapacitet

Samiska

Beskrivning

28 kvm
10 personer
			
			

Inredd i samiskt tema. Rummen har
öppen spis samt storslagen utsikt
över Torneträsk.

Giellan

19 kvm

12 personer

Möte och konferenslokal

Fejseln

32 kvm

20 personer

Möte och konferenslokal

Konten
82 kvm
50 personer
			
			

Mötes och föreläsningssal med
möjlighet till egen ingång från
baksidan av huvudbyggnaden.

Storstugan

Lokalen är inredd med öppen spis
och bar. Här finns egen ingång
från baksidan av huvudbyggnaden.

90 kvm
50 personer
			
			

I alla konferensbokningarna ingår:
• WiFi-tillgänglighet
• Whiteboard och blädderblock
• Frukt, godis och vatten

• Dataprojektor
• Anteckningspapper och pennor
• Konferensvärd

