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Dela årets sista natt med oss! I Restaurang Ripan serveras en nyårssupé i norrskenets tecken kombinerat med viner  
rekommenderade av vår sommelier. Vid tolvslaget skålar vi i champagne ute i midvinternatten kring en stor eld.  
Förhoppningsvis visar sig då även norrskenet på himlavalvet. Men det är inte bara nyårsnatten som är magisk i Kiruna.  
Vi vill att ni också ska få möjlighet att uppleva några av våra vinteraktiviteter. Följ med vår guide på en snöskotur i den  
gnistrande snön, lär dig att köra hundspann eller varför inte passa på att lära dig mer om det dynamiska Kiruna; stadens  
historia, arkitektur, gruvan, samisk kultur och mycket annat.

FREDAG 29/12
Ankomst och transfer till Camp Ripan

19.30 3-rättersmiddag i Restaurang Ripan
Efter middagen visas ett bildspel om norrsken i vårt norrskensrum en trappa upp.

LÖRDAG 30/12
08.00–10.00 Frukost i Restaurang Ripan

10.00 Transfer till Jukkasjärvi och ICEHOTEL. Efter besöket på Icehotel har du möjlighet 
att på egen hand promenera runt i den lilla byn Jukkasjärvi. Besök gärna den gamla kyrkan, 
hembygdsgården och samevistet med renar.

13.00 Transfer tillbaka till Camp Ripan

19.30 3-rättersmiddag i Restaurang Ripan

SÖNDAG 31/12 
08.00–10.00 Frukost i Restaurang Ripan

En dag för egna aktiviteter. Området runt Camp Ripan är en gigantisk upplevelsearena.  
Här kan du välja ur ett stort utbud av aktiviteter; skoter safari, hundspann, ridning, renkörning 
eller varför inte en guidad tur i Kiruna kyrka eller nere i gruvan. Det går också bra att hyra 
skidor eller snöskor och ta sig ut i omgivningarna runt Camp Ripan på egen hand.

16.00–22.00 Möjlighet att besöka Aurora Spa och uppleva sparitualen Stävan, antingen i  
dag eller i morgon samma tid.

18.00 eller 21.00 Nyårssupé
Camp Ripan bjuder in till en 4-rätters nyårssupé i norrskenets tecken. Vid tolvslaget går vi  
ut och skålar i champagne vid elden. Förhoppningsvis lyser norrskenet upp himmelen  
ovanför oss.
Camp Ripan avstår från att skjuta upp nyårsraketer på grund av den fara för miljön som detta innebär.

MÅNDAG 1/1
08.00–10.00 Frukost i Restaurang Ripan

En dag för egna aktiviteter. Här kan du återigen välja ur vårt stora aktivitetsutbud. 
Mer information om de olika aktiviteterna hittar du också på vår hemsida.

19.30 3-rätters middag i Restaurang Ripan

TISDAG 2/1
08.00–10.00 Frukost i Restaurang Ripan

Utcheckning och transfer från Camp Ripan

Pris: 8 120 SEK/person, 3 765 SEK/barn (4-12 år).  
För barn under 4 år, kontakta oss för prisuppgift.
 

I paketet ingår: Transfer till och från flygplatsen/tågstationen, fyra nätter med del i dubbel- 
eller familjerum, halvpension, nyårssupé, bildspel, besök på ICEHOTEL samt en entré till 
Aurora Spa med sparitualen Stävan. 
Paketet tillgängligt: 29/12–2017 –– 2/1–2018 med reservation för ändring. Paketet går att komplettera 
med extra nätter och övriga aktiviteter.

En magisk nyårshelg på Camp Ripan!

Fira in det nya året på Camp Ripan


