Vinter 2017/18

Reindeer Lodge - Stugor
Enastående och mysigt stugboende i samisk design och med renar intill mitt i vinterparadiset Swedish Lapland. Slå dig
ner vid kaminen och koppla bort vardagen. Njut av det lokala köket, slappna av i bastun och skåda hur norrskenet lyser
upp natthimlen.
Reindeer Lodge omfattar fem stugor belägna avsides i skogen vid Torneälvens strand. Här hittar du den perfekta
balansen mellan aktivitet och ro.
Utsökta middagar tillagade på lokala råvaror såsom röding, älg och ren serveras av värden i den gemensamma
timmerkåtan till skenet av levande ljus.
Ta ett avkopplande bad i den ångande vedeldade bastun med ett uppfriskande hopp i pudersnön som final. Om du har
tur så gnistrar norrskenet på vinternattens himmel och om inte, att bara uppleva ljuset vid midnatt är spektakulärt.
Våra renar finns inhägnade bara några få meter från din stuga. För att toppa av Reindeer Lodge vistelsen så tar vår guide
dig med att mata renarna på morgonen!
Snöskor och längdskidor är fria för användning och det världsberömda Icehotel ligger bara en halvtimmes promenad
från Reindeer Lodge. Fri entré till Sámi Siida-Márkanbáiki gäller för Reindeer Lodge gäster.

PRIS:

1650 kr per vuxen per natt i dubbel/tre- och fyrbäddsrum.
960 kr per barn (3-12 år) per natt i dubbel/tre- och fyrbäddsrum tillsammans med vuxen/na.
2610 kr per person per natt i enkelrum.
5 nov. - 10 dec. 2017, 8 jan. - 9 feb. & 1 mars - 8 april 2018.
PRIS:
1900 kr per vuxen per natt i dubbel/tre- och fyrbäddsrum.
1100 kr per barn (3-12 år) per natt i dubbel/tre- och fyrbäddsrum tillsammans med vuxen/na.
3000 kr per person per natt i enkelrum.
11 dec. 2017 - 7 jan. 2018 & 10 - 28 feb. 2018.
INGÅR:
2-rätters middag 18.00 och frukostbuffé 08.00-10.00. Bastu, sovsäck, lakan och badhandduk.
Renmatning 10.00. Fri entré till Sámi Siida-Márkanbáiki. Schemalagd check-in/out transfer.
KOST:
Särskilda kostkrav (t.ex. vegetarianism, pescetarianism, allergier, etc.) anges vid bokning. För sent
ankommande gäster tillhandahålls en soppa som kan värmas (endast mot föranmälan).
CHECK-IN/OUT: Från 14.00; senast 11.00.
CHECK-IN TRANSFERS: 14.30 från turistcenter i Kiruna & 15.30 från Icehotel.
CHECK-OUT TRANSFER: 11.00 från Reindeer Lodge via Icehotel, Kiruna Airport och tågstation till centrala Kiruna.
INGÅR INTE:
Alkoholhaltiga drycker.
ADRESS:
Paksuniemivägen 188 i SE - 981 91 Jukkasjärvi, som ligger 3 km från Icehotel/Jukkasjärvi by, 15 km från
Kiruna Airport och 20 km från centrala Kiruna.
INFORMATION: Fem trästugor där varje stuga är som ett stort rum á 20 m² som är möblerat med en dubbelsäng. Fyra av
fem stugor förfogar även över en bäddsoffa (1,60 x 1,80 m). Varje stuga är utrustad med vedeldad kamin,
element, bord och stolar. En gemensam vedeldad bastu med åtskilda dusch- och omklädningsrum för
kvinnor och män samt WCs finns i gemensamma separata faciliteter. En gemensam timmerkåta fungerar
som kök/matsal med sittplatser och gratis Wi-Fi.
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