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DAG 1
Ankomst och transfer till Camp Ripan.

19.00 3-rättersmiddag i restaurangen.

DAG 2
08.00–10.00 Frukost i restaurangen
En dag för egna aktiviteter. Välj ur ett stort utbud av  
aktiviteter – lär dig mer om den samiska kulturen, besök ICEHOTEL 
365, gör ett besök till Kiruna kyrkan eller en tur ner i gruvan. Mer 
information om våra aktiviteter hittar du på vår hemsida.

19.00 3-rätters middag i restaurangen.

22.00–00.30 Vandring runt midnattsolstigen. 
Följ med på en vandring till toppen av Luossavaara. Midnattssol-
stigen börjar i lågfjällsterräng, intill Camp Ripan, och slutar ovanför 
trädgränsen på toppen av Luossavaara där en fantastisk utsikt väntar. 
Är vädret klart kommer du få se midnattssolen och hela Kebnekaise-
massivet. Framme på toppen njuter vi av utsikten och fikar.

DAG 3
08.00–10.00 Frukost i restaurangen
En dag för egna aktiviteter. Mer information om våra aktiviteter hittar 
du på vår hemsida.

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

18.00 Smaker från Swedish Lapland 
Vår kökschef bjuder in dig till en resa i smaker färger och former från 
Sapmi. Till kvällens meny har vår kökschef hämtat inspiration från 
gamla samiska recept som sedan kryddats med ”nytänk” och influ-
enser från olika delar av världen. 

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

PRIS
5 990 SEK/person, 2 990 SEK/barn (4–12 år). 
För barn under 4 år, kontakta oss för prisuppgift.

I paketet ingår: Transfer till och från flygplatsen/tågstation, tre nät-
ter med del i dubbel- eller familjerum, halvpension, aktivitet, bildspel 
samt en entrébiljett till Aurora Spa inkl. sparitualen Stävan.

Paketet är tillgängligt från 20 maj till 20 juli 2018 med reservation för änd-
ringar.Paketet går att komplettera med extra nätter och övriga aktiviteter.

SKÖNA SOMMARDAGAR OVANFÖR POLCIRKELN
Upplev några sköna sommardagar hos oss på Camp Ripan med god 
mat, upplevelser och avkopplande spabad. Bada i vårt utomhusbad, 
besök Icehotel 365, lär dig mer om Sveriges ursprungsbefolkning 
samerna, gå en fotokurs och ge dig ut mitt i natten och fotografera 
den magiska midnattssolen. Hos oss bor du i  egen stuga med ho-
tellstandard - en privat oas med närhet till  
service, avkoppling och aktiviteter. 

SOMMARPAKET 
God mat, upplevelser,  
spa, utomhusbad, logi  

3 nätter & transfer

5 990 SEK/pers


