
 

Upplev Kiruna - "Sveriges sista vildmark" - på vår sportlovsresa! 

(OBS! Anmälan senast 10 januari!) 

 

Följ med oss på en innehållsrik resa till "Sveriges sista vildmark" i den nordligaste delen av 
Lappland! Besök & lunch på Icehotel ingår i resans pris liksom stadsrundtur med buss i 

Kiruna. Därutöver finns möjlighet att besöka LKAB´s malmgruva, åka skidor utför eller nerför, 
testa hundspann och kanske få en glimt av det magiska norrskenet! Stadsflytten i Kiruna är 

ett storslaget projekt som måste upplevas på plats och i Kiruna är den samiska kulturen 
närvarande. 
 

Vi reser klimatsmart med tåg från Alvesta: X2000 till och från Stockholm och därefter SJ 
regionaltåg till och från Kiruna - inga byten på sträckan Stockholm - Kiruna! Reserverade 

sittplatser ombord (som blir ganska bekväma sovplatser på natten). Bistro ombord på båda 
sträckorna. 

 
Program: 

 
On 19/2 kl 14.29 Alvesta - Kiruna (uppehåll i Stockholm 17.37 - 18.08). 

To 20/2 kl 09.12 Ankomst Kiruna, stadsrundtur med buss, transfer till Jukkasjärvi för visning 
av Icehotel & lunch, därefter transfer till Malmfältens Logi & Konferens. 

Fre 21/2 Egna aktiviteter, t ex: Besök i malmgruvan (bör förbokas), hundspann (bör 

förbokas), längdskidor (kan hyras på plats), utförsåkning (Luossavarabacken, skidor kan hyras 
på plats). 

Lö 22/2 Egna aktiviteter. Utcheckning i egen takt (senast kl 12.00). Transfer från Malmfältens 
Logi & Konferens till järnvägsstationen kl 17.30. Kl 18.29 Kiruna - Alvesta (uppehåll i 

Stockholm 09.22 - 10.21). 
Sö 23/2 13.24 Ank Alvesta. 

 
Pris: 
 

Vuxen: 4995 kr per person (del i dubbelrum) 

Barn 0-5 år som delar säng med vuxen: 995 kr per person 

Barn 6-10 år i egen säng: 1995 kr per person 

 

Detta ingår i resans pris: 

• Tågresa Alvesta - Kiruna t o r (reserverad sittplats). 

• Transfer från järnvägsstationen i Kiruna på ankomstdagen, stadsrundtur med buss i 
Kiruna, transfer till/från Jukkasjärvi med besök på Icehotel inklusive lunch samt 

transfer till Malmfältens Logi & Konferens.  
• Två nätter (del i tvåbädds- eller trebäddsrum inklusive frukost, egen toalett/dusch, 

god hotellstandard).  
• Transfer till järnvägsstationen på avresedagen från Kiruna. 

Anmälan: 
 

Till lasse.heimlander@karlshamn.se senast 10 januari (OBS! Begränsat antal platser!).  


