
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.

Välkommen till Camp Ripan! – mitt i händelsernas centrum!
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: 6 080 SEK, barn 2 595 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 2017 till slutet av mars 2018 med 
reservation för ändringar. Paketet går att komplettera med extra nätter och 
övriga aktiviteter.
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Naturens Bästa – Vinterweekend




