
Ta tåget till Kiruna – där de svenska, samiska och tornedalsfinska kulturerna möts!
Mitt i allt detta hittar du Camp Ripan. Här är det nära till allt – både stad och natur. Det betyder att du inte behöver välja. Här 
får du både och. Hos oss på Camp Ripan har boende, mat och aktiviteter en tydlig koppling till regionen och våra kulturer.  
Du bor bekvämt och miljöanpassat i stugor med hög hotellstandard, små privata oaser med närhet till all service.  
I restaurangen ser vi fram emot att guida dig på en smakresa i det lappländska skafferiet och på våra äventyr kan du  
förvänta dig naturupplevelser, spännande berättelser och skrönor som vi mer än gärna delar med oss av.  
När du lämnar oss har du fått ett minne för livet.

TORSDAG
Ankomst, transfer till Camp Ripan och incheckning.

19.30 2-rättersmiddag i Restaurang Ripan
Efter middagen kan ni koppla av i Norrskensrummet samtidigt som vi visar ett bildspel 
om norrskenet – det magiska ljusfenomenet som fascinerat människor i alla tider.

FREDAG
07.00–09.30 Frukost i Restaurang Ripan

14.00–16.30 Snöskotur 
Följ med vår guide på en snöskotur, ett annorlunda och enkelt sätt att ta sig ut i 
omgivningarna runt Camp Ripan. Snöskorna bär på det mjuka snötäcket och du får 
möjlighet att utforska det vita vinterlandskapet. Under turen får du följa spår av hare 
och ripa i snön och vår guide berättar om området och dess historia. Vi avslutar turen 
i vår lavvo (samisk tältkåta) och i värmen runt den öppna elden serveras kaffe och 
smörgås.

Från kl. 16.00 har du möjlighet att besöka vårt Aurora Spa. Här rör du dig mellan 
inne och ute, mellan värme och kyla, mellan snö och vatten, mellan mörker och ljus. 
Sitt inomhus och blicka ut över de vintervita vidderna genom panoramafönstren eller 
känn polarvinterns smekningar när du sitter i det ljuvligt varma vattnet i utomhus- 
poolen. Är turen med dig får du också se ett färgsprakande norrsken dansa på 
stjärnhimlen! 

19.30 2-rätters middag i Restaurang Ripan

LÖRDAG 
08.00–10.00 Frukost i Restaurang Ripan

En dag för egna aktiviteter. Under din vistelse här på Camp Ripan kan du välja mellan 
våra olika äventyr som utförs av godkända ekoturistarrangörer.

19.30 2-rättersmiddag i Restaurang Ripan

Efter middagen är vi stolta att få presentera vårt bildspel ”Boazu Nieida” (renflickan).
Du får följa en ung samisk tjej, Katarina Poggats Sarri, och hennes familj under ett år 
och därigenom få en inblick i hur samerna lever idag.

SÖNDAG
08.00–10.00 Frukost i Restaurang Ripan
Utcheckning och transfer från Camp Ripan

Pris: 5 575 SEK, barn 2 568 SEK (4-12 år) För barn under 4 år, kontakta oss för 
prisuppgift.
I paketet ingår: Transfer till och från Kiruna flygplats/Kiruna järnvägsstation, tre 
nätter med del i dubbel- eller familjerum, snöskotur, bildspel, halvpension samt en 
entrébiljett till Aurora Spa inklusive sparitualen Stävan. 

Paketet är tillgängligt från mitten av december 2016 till slutet av mars 2017 
med reservation för ändringar. Paketet går att komplettera med extra nätter och 
övriga aktiviteter.

Välkommen till Camp Ripan! – mitt i händelsernas centrum!
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Naturens Bästa – Vinterweekend



Tillvalsaktiviteter Naturens Bästa:

Norrskenstur till häst
Vi hämtar upp dig på Camp Ripan och kör ut till vår gård väster om staden. Vi gör iordning 
hästarna och beger oss ut på en kortare ridtur i lugnt tempo i vinterkvällen. Vi rider genom 
den fjällnära urskogen och får kanske både se norrsken och älg. När vi kommer tillbaka från 
ridningen brinner elden i kåtan och vi blir serverade middag bestående av lokala  
specialiteter. Under den trevliga samvaron runt elden i kåtan har du chansen att få veta mer 
om djur, natur, kultur. Efteråt kör vi dig tillbaka till Kiruna och Camp Ripan.  
Denna tur är certifierad av svenska Ekoturismföreningen, enligt Naturens Bästa.

Pris: 1 750 SEK/person. Minimiålder 12 år, maxvikt 90 kg, ridvana ej nödvändig men 
däremot en normal fysik
I priset ingår: Transfer, guide, hjälm, varma kläder, ridtur och middag
Deltagarantal: Minimum 2 personer
Avgångar: Dagligen, kl. 15.50–20.00, oktober-februari, kl. 17.20–21.10, 1–25 mars 
(ingen tur 24/12 och 31/12)

Ráidu – Möte med renar
Transport med skoter och släde till Sautosjohka rengärde. Renskötaren välkomnar gästerna 
och vi går in i rengärdet där renarna väntar. Nu är det dags att prova på det spännande  
äventyret att köra med egen ren och rensläde runt en kort bana i skogen. Efter renkörningen 
får gästerna mata renarna med renlav och renarna kommer nyfiket fram och äter från  
handen. Renskötaren berättar om sin vardag och sitt liv. Därefter bjuds det på en lättare 
måltid, stekt lättrökt renkött (suovas) på glödkaka och kokkaffe inne i tältkåtan. Kaffet kokas 
över den öppna elden och gästerna sitter bekvämt på renskinnsfällar runt eldstaden.

Pris: 2 400 SEK/person, 1 200 SEK/barn (3-12 år). Barn 0–2 år gratis
I priset ingår: Transfer, samisk guide, varma kläder, kort renslädestur och lättare måltid
Deltagarantal: Minimum 2 personer, max 16 personer 
Avgångar: Dagligen, kl. 13.00–17.45, 5 december–17 april, (Ingen tur 24/12)

Hundspannstur på ”trap line”
Från Camp Ripan åker vi till slädhundskenneln i Laxforsen där vi byter om till varma kläder. 
Innan vi ger oss iväg får vi också tid till att träffa hundarna som ska ta oss med på turen.  
Du kör ditt eget hundspann, ensam eller med en kamrat sittandes i släden. Under färden gör 
vi ett stopp vid kåtan där vi gör upp eld och förbereder lunchen, även hundarna får en bit att 
äta. Efter måltiden följer en kortare snöskovandring på ”trap line” och har vi tur får vi också 
se spår efter några av de vilda djur som lever i området. Under dagens tur kommer vi att ha 
kört hundspann i ungefär två mil.

Pris: 1 700 SEK/person, 850 SEK/barn (12-16 år), 27 november-20 december
Pris: 1 900 SEK/person, 950 SEK/barn (12-16 år), 21 december-7 april
I priset ingår: Transfer, hundspann för två personer, varma kläder och lunch
Tillägg eget hundspann: 1 000 SEK/person
Deltagarantal: Minimum 2 personer, max 8 personer
Avgångar: Måndag–lördag, kl. 10.00–14.30, 27 november–7 april

Vuoján – Renslädestur
Transport till Sautosjohka rengärde. Vi går in i rengärdet och hämtar renarna vi ska köra 
med. Gästerna får en instruktion hur man ska köra med ren och släde och sedan bär det av 
ut i skogen. Alla gäster kör sin egen ren och släde i stående position. Vi är ute och kör ren 
ca 1½ - 2 timmar, beroende på vädret och snöförhållandena. Tillbaka i Sautosjohka hjälper 
gästerna till att sela av renarna och släppa ut dem i hagen. Sedan bjuds det på traditionell 
samisk suovaslunch inne i tältkåtan. Kaffet kokas över den öppna elden och gästerna sitter 
bekvämt på renskinnsfällar runt eldstaden. Efter lunch blir det transport tillbaka till Nutti 
Sámi Siida Gård. Barn under 16 år sitter på förälderns släde.

Pris: 3 000 SEK/person, 2 100 SEK/barn (8-15 år). Åldersgräns 8 år. 16 år för att köra 
egen släde.
I priset ingår: Transfer, samisk guide, varma kläder, aktiv renslädestur samt samisk lunch
Deltagarantal: Minimum 2 personer, max 8 personer
Avgångar: Måndag, tisdag, fredag och söndag, kl. 08.15–13.45, 8 januari–17 april
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