julpaket - En god vit jul
Fira en snörik jul med skidåkning, vinterlekar och snöpromenader under det färgsprakande norrskenet.
Frossa i det lappländska skafferiets alla läckerheter. Här finns julaktiviteter för hela familjen, följ med på
en slädtur med skoter för att hämta årets julgran, möt tomten och avnjut vårt traditionella julbord.
19.30 3-rättersmiddag i Restaurang Ripan.

fredag 23/12
Ankomst till Camp Ripan.

måndag 26/12

16.00–22.00 Besök på Aurora Spa ink. spa-ritualen Stävan.

08.00–10.00 Frukost i Restaurang Ripan.En dag för egna aktiviteter. Välj ur vårt stora aktivitetsutbud på vår hemsida

19.30 3-rättersmiddag i Restaurang Ripan.

19.30 3-rättersmiddag i Restaurang Ripan.

tisdag 27/12

lördag 24/12
08.00–10.00 Frukost i Restaurang Ripan.På morgonen samlas vi i
receptionen för att med skoter och släde hämta årets julgran som
ska pryda Camp Ripans område under julhelgen. I skogen väljer vi
ut den vackraste granen som vi sedan klär när vi är tillbaka på
Camp Ripan. Efter det njuter vi av en kopp varm choklad.Träffa
tomten i vår lávvu, alla barn får en liten julklapp av tomten.
Från 17.00 Julbordssittningar: Den viktigaste av alla jultraditioner,
förutom tomten förstås, är nog julbordet. Inlagd sill och strömming,
gravad fisk av olika slag, skinkor, rökt kött av ren, lamm, hjort och
gris, köttbullar, revbensspjäll och mycket mer (vänligen meddela
allergier samt önskad sittnings tid vid bokning).

SÖNDAG 25/12
06.20 Julotta med gemensamt fackeltåg till Kiruna kyrka. Upplev
en traditionell Julotta i kyrkan, som har formen av en stor lappkåta.

08.00–10.00 Frukost i restaurangen.
Utcheckning från Camp Ripan.

PRI S: 8 230 SEK/PERS O N, 4 105 SEK/BARN
(2–12 år). För barn under 2 år, kontakta oss för prisuppgift.

I P A K E T E T I N G Å R : yra nätter med del i dubbel- eller
familjerum, halvpension, traditionellt julbord, slädtur med skoter
och julaktiviteter, fackeltåg till julottan samt en entré till Aurora Spa
med sparitualen Stävan, stävan ingår ej vid barn entre (extra
aktiviteter är ej inkluderade).

Paketet är tillgängligt 23/12 – 27/12, 2022 med reservation för
ändring. Paketet går att komplettera med extra nätter och övriga
aktiviteter.

08.00–10.00 Frukost i Restaurang Ripan. En dag för egna
aktiviteter. Välj mellan b.la. skotertur, hundspann, ridning eller
varför inte en guidad tur i Kiruna eller nere i gruvan.
Camp Ripan - we bring kiruna to you!

+46(0)980-63000

CAMP
bokning@ripan.se

www.ripan.se

