
Fira en härlig påsk hos oss med snörika aktiviteter, sköna spaupplevelser, busiga vinterle-
kar, och naturligtvis god mat. Camp Ripans kök är känt för att förädla vår regions fantastiska 
råvaror till välsmakande rätter. Hos oss bor ni också bekvämt i modernt inredda stugor med 
hotellstandard. Camp Ripan – ett påskfirande för hela familjen!

TORSDAG 24/3
Ankomst och transfer till Camp Ripan.

18.30 2-rättersmiddag i Restaurang Ripan.
Efter middagen visas ett bildspel om norrsken i vårt Norrskensrum en trappa upp.

FREDAG 25/3
07.30–10.00 Frukost i Restaurang Ripan.

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

16.00 Entré till Aurora Spa inklusive spa ritualen Stävan

18.30 2-rättersmiddag i Restaurang Ripan. 

LÖRDAG 26/3
07.30–10.00 Frukost i Restaurang Ripan

10.30–14.30 Isfiske tur med SkyArk
Njuter du som mest när isen ligger vit framför dig och den efterlängtade fisken 
skimrar vackert på kroken? Följ då med på ett oförglömligt pimpelfiske till Kirunas 
vidsträckta fjällvärld. Här har du möjligheten att testa fiskelyckan och kanske slå 
en "Grandslam" bland alla fiskarter som gömmer sig under isarna!Vi tillreder mat 
och kaffe över öppen eld, färden till och från fiskeplatsen avnjuter ni i en skön 
sittsäck i arken. Kom och upplev de bedårande vyerna, fantastiska fiskevatten och 
vildmarkens tjusning - allt i ett! 

18.00  3-rätterspåskmeny i Restaurang Ripan

SÖNDAG 27/3
07.30-10.00 Frukost i Restaurang Ripan

09.30–12.00 Skogstur med hundspann
En skogstur med hundspann är det perfekta sättet att uppleva vårt 
fantastiskavinterland. En stor släde som dras av ett spann livliga och vänliga 
Alaskan Huskies tar dig genom en skog av tall och björk ner till den välkända 
Torneälven.Halvvägs i turen stannar vi till vid en traditionell samisk lavvo 
(tältkåta) för nykokt kaffe och fika. Om du har turen på din sida så kan du få se 
renar på spåret, eller till och med en älg! Om du vill så finns det även tid att hälsa 
på och mysa med hundarna.

18.30 2-rättersmiddag i Restaurang Ripan

MÅNDAG 28/3
07.30-10.00 Frukost i Restaurang Ripan

Utcheckning och transfer från Camp Ripan.

Pris: 8 690 SEK/person, 4 250 SEK/barn (4-12 år). För barn under 4 år, kontakta oss 
för prisuppgift.

I paketet ingår: Transfer till och från flygplatsen/tågstation, fyra nätter med del i 
dubbel- eller familjerum, halvpension, isfiske tur, hundspann samt en entrébiljett 
till Aurora Spa inklusive sparitualen Stävan. 

Paketet är tillgängligt 29/3 – 2/4-2018 med reservation för ändring. Paketet går att 
komplettera med extra nätter och övriga aktiviteter.

Camp Ripan    +46(0)980-63000    info@ripan.se    www.ripan.se    www.facebook.com/ripan.se

Fira påsk hos oss!




