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DAG 1
Ankomst och transfer till Camp Ripan

19.00 3-rätters middag i restaurangen.

DAG 2
08.00–10.00 Frukost i restaurangen

09.30–13.30 Besök Jukkasjärvi och ICEHOTEL 365
I slutet av förra året öppnades ICEHOTEL 365, en helt ny isupplevelse som kan 
besökas året runt. Klockan 10.00 dagligen hålls en guidad tur på svenska, turen tar 
30 minuter. Resten av dagen har du möjlighet att utforska hotellets konst, ta bilder 
och bara förundras över den kristallklara isen. Passa även på att besöka Jukkasjärvi 
kyrka som är den äldsta bevarade kyrkan i Lappland och är känd för sin samisk-
inspirerade altartavla signerad Bror Hjort. Jukkasjärvi och ICEHOTEL 365 ligger 
endast 20 minuters transferväg från Camp Ripan.

19.00 3-rätters middag i restaurangen

DAG 3 
08.00–10.00 Frukost i restaurangen

En dag för egna aktiviteter. Området runt Camp Ripan är som gjort för naturupp-
levelser, vandra på egen hand eller följ med på en guidad topptur till Luossavaara. 
Eller varför inte välja något annat ur vårt stora aktivitetetsutbud – lär dig mer om 
det samiska samhället, åk till Abisko, upplev norrsken, besök Kirunas vackra och 
unika kyrka, följ med på en guidad tur ner i LKAB:s underjordsgruva och mycket 
mer. Mer information om våra aktiviteter hittar du på vår hemsida.

16.00–22.00 Entrébiljett till Aurora Spa inkl. sparitualen Stävan

18.00 Middag i norrskenets tecken
Vår kökschef bjuder in dig till en resa i smaker, färger och former från Sapmi.  
Kvällens meny gestaltar norrskenet och är baserad på de fantastiska råvaror som 
finns i Kirunaområdet, där vår kökschef förvaltar tradition, kryddat med nyskapande 
smaker, färger och former. Kvällens tema förstärks av ett trollbindande norrskens-
bildspel i vårt Norrskensrum.  
Varmt välkommen till en gastronomisk och kulturell smakresa!

DAG 4
08.00–10.00 Frukost i restaurangen

Utcheckning och transfer från Camp Ripan

Pris: 6 445 SEK/person, 3 245 SEK/barn (4–12 år).  
För barn under 4 år, kontakta oss för prisuppgift.

I paketet ingår: Transfer till och från flygplatsen/tågstation, tre nätter med del i 
dubbel- eller familjerum, halvpension, aktivitet, bildspel samt en entrébiljett till  
Aurora Spa inkl. sparitualen Stävan.
Paketet är tillgängligt från 15 augusti till 15 november 2017 med reservation för ändringar. 
Paketet går att komplettera med extra nätter och övriga aktiviteter.

Välkommen till härliga höstdagar ovanför polcirkeln!

Höstpaket

ICEHOTEL 365

Aurora Spa

Upplev några härliga höstdagar hos oss på Camp Ripan med god mat, upplevelser och avkopplande spabad. Vi har aktiviteter 
för hela familjen. Vandra i vår vackra lågfjällsmiljö, rid på islandshästar, besök det nya åretruntöppna Icehotel 365, lär dig mer 
om Sveriges ursprungsbefolkning samerna. Även om det finns mycket att göra är hösten också ett perfekt tillfälle för att varva 
ner efter en intensiv sommar samtidigt som du fyller på energidepåerna inför en annalkande vinter. Och vem vet, kanske har  
norrskenet förberett ett skådespel åt oss? Redan i slutet av augusti börjar de första skenen att visa sig på våra breddgrader.


