Vinter 2017/18

Upplev aurora vinter Lappland – 4 dagar
Upplev de allra bästa äventyr Lappland har att erbjuda och låt dig förtrollas av ljuset. Med djur som dominerande
transportmedel ger dig denna tur en miljövänlig upplevelse av den storslagna naturen i Swedish Lapland. Reindeer Lodge
fungerar som den perfekta basen för din vistelse med underbar mat och chansen att spana efter norrsken direkt från din
stuga.
Dag 1 – Ankomst
Vid ankomst till Kiruna transfer till Reindeer Lodge utanför Jukkasjärvi. Incheckning i din mysiga stuga med renar runt
knuten. Middag och bastu. Boende i stuga. (M)
Dag 2 – Renslädesexkursion, Icehotel & Sámi Siida-Márkanbáiki besök
Efter frukost får du en genomgång av hur du handhar och kör din egen ren med släde. Turen går genom skog och över
frusna vattendrag innan det är dags att efter ca 1,5 timmas renkörning återvända till rencampen för lunch. Sedan blir
det ett besök på det berömda Icehotel och tid för en promenad genom Jukkasjärvi by med besök på Sámi SiidaMárkanbáiki på eftermiddagen. Middag och bastu. Boende i stuga. (F, L & M)
Dag 3 – Hundspannsexkursion i Torneälvdal
Efter frukost kort transfer till den närbelägna kenneln. Du åker ut på en hundspannstur där två personer själva styr sitt
spann genom det imponerande Torneälvdal. Det finns tid att ta bilder eftersom ni turas om med att köra och sitta i
släden. Lunch intas under turen. Tid för snöskovandring eller skidtur på egen hand på eftermiddagen. Middag och bastu.
Boende i stuga. (F, L & M)
Dag 4 – Avresa
Efter frukost utcheckning och transfer från Reindeer Lodge till Kiruna. (F) Turerna dag 2 och 3 kan byta dag.
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9850 kr per person. 5930 kr per barn (8-12 år) tillsammans med vuxen/na.
8 jan. - 9 feb. & 1 mars - 8 april 2018.
10600 kr per person. 6350 kr per barn (8-12 år) tillsammans med vuxen/na.
10 - 28 feb. 2018.
På Kiruna Airport/tågstation/turistcenter eller hotell dag 1. Tillgång till stuga från 14.00.
På Kiruna Airport/hotell/turistcenter eller tågstation dag 4. Check-out senast 11.00.
I stuga på Reindeer Lodge 3n. Pris baserat på dubbelrum.
Helpension från middag dag 1 till frukost dag 4 ingår. Särskilda kostkrav (t.ex. vegetarianism,
pescetarianism, allergier, etc.) anges vid bokning.
Lån av termooverall, stövlar, vantar och mössa ingår, likaså sovsäck, lakan och badhandduk.
Reseförsäkring, internationell och inrikes transport, alkoholhaltiga drycker.
Min 2 personer, max 8 personer per avgång.
Svenska och engelska.
Minimiålder för paketet är 8 år. Minimiålder för att köra egen rensläde är 16 år. Barn under 16 år sitter i
en vuxnes släde. God fysisk hälsa och rörlighet krävs. Gästerna deltar i våra aktiviteter på eget ansvar och
har en skyldighet att följa guidens anvisade säkerhetsinstruktioner. Alla turer anpassas efter rådande
väderförhållanden. Trots att chansen att se norrskenet är ganska stor, kan en observation inte garanteras
eftersom det är ett naturfenomen.
Reindeer Lodge, enkelrum: 960/1100 kr per natt. Hundspann, köra eget spann: 450 kr.
Norrskenstur som option (se separat produktblad).
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