
 
                RESEPROGRAM ABISKO 9 – 15 september  2023   
 
 
Destination Abisko när fjällen brinner är en resa som innehåller  
flera olika delar. En del är förbokad och en del väljer du själv.  
Vi vågar lova att det blir en resa som du kommer att minnas länge. 
Dessutom, till ett fördelaktigt paketpris, mycket tack vare våra 
föreningsmedlemmars ideella insatser. 
Du reser trivsamt och komfortabelt med ett av Europas finaste  
och mest kompletta veterantåg i stålkonstruktion, SJ-fordon från 
tidsepoken 1950–1968 med ett ellok som dragkraft. Ett tidstypiskt  
SJ-nattåg från 1950–70 talet då det kallades för Nordpilen.  
I tåget ingår bland annat en klassisk restaurangvagn samt en  
trivsam Clubvagn med barservering, 1: a klassittvagnar och  
bekväma sovvagnar. Under tågresan serverar vi kompletta 
måltider i  restaurangvagnen. Allt från frukost, lunch till en 
tvårättersmiddag. Köket och maten har fått gott betyg av våra 
resenärer. I Clubvagnen finns det möjlighet för de som önskar att 
köpa kaffe, fikabröd, vin, starköl samt alkoholfri dryck.  
Här under presenterar vi vårt preliminära reseprogram med 
reservation för eventuella ändringar.  
Hotellvistelsen i Abisko inkluderar boende på hotellet/stugor.  
bastu finns på hotellet samt i stugområdet, denna behöver dock 
förbokas Boendet ligger i Abisko nationalpark med vacker utsikt  
över Torneträsk med många vackra vandringsleder. 
 

Lördag 9 september 
Resan utgår från Kalmar, vi stannar för påstigande resenärer i  
Nybro, Emmaboda, Växjö, Alvesta, Nässjö och Hallsberg. 
Lunch  och middag på under resans gång. 
 

Söndag 10 september 
I gryningen åker vi ut på den välkända Malmbanan. Vi  
passerar Polcirkeln och Gällivare. Nu har vi kommit  in i     
fjällnaturen och vi ser hur sceneriet utanför tågfönstret 
förändras. Vi fortsätter nu resan för att på riktigt rulla  
genom Lapplands mäktiga fjällvärld. Under dagen åker vi 
längs välkända Torneträsk fram till Abisko dit vi beräknas 
komma fram vid lunchtid. I Abisko inkvarteras vi på 
fjällhotellet/stugor och under vistelsen här har vi 
helpension. Kostnad för dryck tillkommer.  
 

Fram till torsdag 14 september 
Måndag-onsdag finns det möjlighet till olika utflykter i 
fjällvärlden. Dessa ingår ej i resan och eventuella kostnader 
tillkommer. Förslag på vandringar: Rissájávri mer känd som 
(Trollsjön), eller  till Halvkorsa. 
Varför inte ta en  tur med linbanan på 2 km upp till 900 
meters till höjd med stollift till Aurora Sky Station. Där kan 
du vandra på kalfjället eller  ta  en fika ute på solterrassen 
med en panoramavy över Lapporten.  
Reguljärt tåg till Narvik och Kiruna går två gånger per dag.  
Vid lunchtid på torsdagen lämnar vi Abisko, det serveras 
lunch och middag på vägen hem söderut. 
 

Fredag 15 september 
Frukost och lunch på tåget under resans gång, clubvagnen 
håller öppet under dagen,  
Vi beräknar vara framme i Kalmar ca kl.18.30 efter 381 mil 
genom Sveriges vackra natur.    
 
 
 

 

          
 
                     
                   
     
                  I resans pris ingår 

    X Tågresa tur och retur enligt färdplan i 1: a klass                                  
med reserverad sittplats. 

 
       X Logi i sovvagn två nätter i 2-bäddskupé med  
          komplett bäddutrustning i våningssäng. 
 
       X Måltider i restaurangvagnen, 
          2 frukost, 4 lunch + 2 middag  inkl. vatten/lättöl. 

 
               X Logi på Abisko Turistcenter/hotell  eller i  
                  3 rums-stugor med 2 sovrum, varav det ena sovrummet  
                   har 2 våningssängar. 
 
               X Helpension i Abisko - 4 frukost, 3 lunch och 3 middag,     
                    (dryck ingår ej). Tillgång till bastu. 
 
               X 2 - rätters middag  på välkända restaurang  
                   Brasseri Fjällköket på Abisko Mountain Lodge, (dryck     
                   ingår ej). 
 

 



 VÄLKOMMEN 
Till en intressant och annorlunda 

tågkryssning 
till en underbar fjällnatur när den 

verkligen brinner av höstfärger 
 
En bussresa till Kiruna med guidning nere i gruvan kan  
ordnas om intresse finns, ingår ej i paketpriset 
Det här är en chans att se Kiruna, en stad i förvandling. 
 
Frågor besvaras helst på mejl resor@kalmarveterantag.se  
eller på telefonnummer 0709–498 444, öppen vardagar  
9–16 eller mobilsvar. När du får en bokningsbekräftelse  
från oss betalar du in en obligatorisk bokningsavgift på  
5 000 kr/person, den summan tillgodoräknas när du gör 
slutbetalningen. Om du inte är medlem sedan tidigare 

tillkommer 175 kr per  person/årsavgift. 
  
 
OBS! OM DU AV NÅGON ANLEDNING TVINGAS 
AVBOKAS DIN RESA före den 1 juni  2023  återbetalas 
bokningskostnaden utan avdrag. Om eventuell avbokning 
sker efter den 1 juni 2023  återbetalas 50 % av erlagt belopp. 
Vid avbokning efter den 29 juli återbetalas ingen inbetald 
avgift. 
 
Anmälan sker enklast genom att du går in på vår hemsida 
kalmarveterantag.se När resan finns bokningsbar under   
boka resan hittar du bokningsknappen BOKA HÄR, och 
där finner du bokningsformuläret. Var noga med att fylla i 
de * rutorna som är obligatorisk information. Om din 
anmälan inkluderar flera resande i samma sällskap bokas  
de var för sig och skriver att de reser med …….  
 
Om ni är flera i ett sällskap så skriv gärna om ni vill sitta 
tillsammans och ha sovkupé bredvid varandra och plats i    
4-bäddsbäddsstuga. Det är också viktigt att ange eventuell 
specialkost, allergier, LDAP mm. Är ni i behov av el i 
sovkupén pga. sjukdom så notera det i anmälan. 
 
Har du inte tillgång till internet går det bra att ringa 
 0709–498 444 vardagar kl. 09.00-16.00. 
 

Pris 14 900 kr/person 
Vänta inte med din anmälan, begränsat antal platser. 
Vi reserverar oss för eventuell  prisjustering som vi inte 
kan justera över. 
 
Information. om Abisko. 
Abisko nationalpark - Sveriges nationalparker 
Fjällsäkerhetsrådets hemsida. 

www.vy.se 
Abisko Mountain Lodge – Strong 

wilderness, strong feelings. 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.kalmarveterantag.se/
https://www.sverigesnationalparker.se/park/abisko-nationalpark/
https://www.fjallsakerhetsradet.se/
http://www.vy.se/
https://abiskomountainlodge.se/
https://abiskomountainlodge.se/

