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En vinterweekend på Camp Ripan är en händelserik helg! God mat och avkoppling varvas med snörika aktiviteter. 
På Camp Ripan bor ni naturnära i egen stuga med äventyren väntandes direkt runt stugknuten. Här finns aktiviteter 
för hela familjen. Följ med vår guide ut i det snöklädda vinterlandskapet, besök det världsberömda ICEHOTEL,  
fascineras av det färgsprakande norrskenet och njut av gastronomiska upplevelser i vår välrenommerade restaurang.

TORSDAG
Ankomst och transfer till Camp Ripan

20.00 3-rättersmiddag i Restaurang Ripan

21.30 Efter middagen visas ett bildspel om norrsken i vårt norrskensrum en  
trappa upp.

FREDAG
07.30–10.00 Frukost i Restaurang Ripan

09.30–12.30 Skogstur med hundspann  
En skogstur med hundspann är det perfekta sättet att uppleva vårt fantastiska  
vinterland. 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.

20.00 3-rättersmiddag i Restaurang Ripan

LÖRDAG 
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; skoter safari, hundspann, 
ridning, renkörning eller varför inte en guidad tur i kyrkan 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.  
Mer information om våra aktiviteter hittar du på vår hemsida.

16.00–22.00 Entré till Aurora Spa inklusive sparitualen Stävan

20.00 3-rättersmiddag i Restaurang Ripan

SÖNDAG
07.30–10.00 Frukost i Restaurang Ripan

Utcheckning och transfer från Camp Ripan

Pris: 6 575 SEK/person, 3 110 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 början av december 2017 till mitten av april 2018 med reservation 
för ändringar. Paketet går att komplettera med extra nätter och övriga aktivteter.

Hos oss får ni en riktig vinterupplevelse!

Vinterweekend


