
Upplev några härliga höstdagar hos oss på Camp Ripan med god mat, 
upplevelser och avkopplande spabad. Vandra i vår vackra lågfjällsmiljö, 
rid på islandshästar, besök det nya åretrunt öppna Icehotel 365, lär dig 
mer om Sveriges ursprungsbefolkning samerna. Och vem vet, kanske 
har norrskenet förberett ett skådespel åt oss? Redan i slutet av augusti 
börjar de första skenen att visa sig på våra breddgrader.

DAG 1
Ankomst och transfer till Camp Ripan.

19.00 3-rätters middag i restaurangen.

DAG 2
08.00–10.00 Frukost i restaurangen.

10.00–14.00 Besök ICEHOTEL 365. 
I slutet av förra året öppnades ICEHOTEL 365, en helt ny isupple-
velse som kan besökas året runt. Klockan 12.00 dagligen hålls en 
guidad tur på svenska, turen tar 45 minuter. Resten av dagen har du 
möjlighet att utforska hotellets konst, fotografera och bara förundras 
över den kristallklara isen. 

19.00 3-rätters middag i restaurangen.

DAG 3
08.00–10.00 Frukost i restaurangen.
En dag för egna aktiviteter. Området runt Camp Ripan är som gjort 
för naturupplevelser, vandra på egen hand eller följ med på en guidad 
topptur till Luossavaara. Lär dig mer om det samiska samhället, åk 
till Abisko, upplev norrsken, besök Kirunas vackra och unika kyrka, 
följ med på en guidad tur ner i LKAB:s underjordsgruva och mycket 
mer. Mer information om våra aktiviteter hittar du på vår hemsida.

16.00–22.00 Entrébiljett till Aurora Spa inkl. sparitualen Stävan.

18.00 Middag i norrskenets tecken. 
Vår kökschef bjuder in dig till en resa i smaker, färger och former från 
Sapmi. Kvällens meny gestaltar norrskenet och är baserad på de fan-
tastiska råvaror som finns i Kirunaområdet. Kvällens tema förstärks 
av ett trollbindande norrskens-bildspel i vårt Norrskensrum. 

DAG 4
08.00–10.00 Frukost i restaurangen.
Utcheckning och transfer från Camp Ripan.

PRIS: 6 550 SEK/person, 3 245 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 15 augusti till 15 november 2018 med  
reservation för ändringar. Paketet går att komplettera med extra nätter  
och övriga aktiviteter.

UPPLEV HÄRLIGA HÖSTDAGAR OVAN POLCIRKELN!

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

HÖST 
PAKETET 

God mat, spa,  
aktiviteter, avkoppling, 

logi och transfer
6 550 SEK/pers

Hostpaket..


