
Jokkmokk och Ishotellet

BESKRIVNING

Jokkmokk & Ishotellet  

7 dagar

Det känns magiskt att komma till polcirkeln under

vintern. Att uppleva det speciella ljuset och känna den

torra kylan. Vi besöker hantverkare och det fantastiska

Ishotellet och får möjlighet att besöka marknaden två

gånger under resan. Räkna med att resan blir ett minne

för livet.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 2500:-

Allt detta ingår:

Bussresa i modern helturistbuss, utflykter enligt

program inkl guidad tur samt lunch på Ishotellet. Del i

dubbelrum med halvpension dvs från middag dag ett

t.o.m. frukost dag sju. Reseledarservice samt moms



Dag 1  Hemorten - Mora

När alla är ombord lämnar vi Skåne för färd norrut längs E4. Vi åker genom ett Sverige i vinterskrud och stannar för fika

och lunch längs vägen. På kvällen når vi Mora där övernattning och middag väntar på Hotell Kung Gösta. Cirka 65 mil.

Dag 2  Mora - Storuman

Efter frukost bär det åter av. Vi färdas förbi kända vintersportorter varav Östersund är den största på E 45:an norrut. Vi

passerar frostvita skogar, fjällsjöar och myrmarker när vi fortsätter via Dorothea och Vilhelmina till Lapplands hjärta

Storuman. Det ges tillfälle till inköp av bra hantverk vid ett av våra stopp längs vägen. I Storuman bor vi en natt på Hotell

Toppen där vi även äter middag. Cirka 62 mil.

Dag 3  Jokkmokks marknad

Efter frukost klär vi oss varmt och åker till en av resans höjdpunkter Jokkmokks marknad. Marknaden som funnits sedan

över 400 år tillbaka lockar runt 40 000 besökare om året och är en av vårt lands populäraste. Här erbjuds det gediget

och traditionellt hantverk av både kringresande knallar och lokala förmågor som erbjuder allt från bruksföremål till

smycken och skinnfällar. Speciellt för just den här marknaden är det stora utbudet av samiska produkter. Skulle man

frysa kan man gå in och värma sig i en kåta eller varför inte passa på att köpa lite varmare kläder.

På kvällen åker vi till vårt hotell E10 i Kiruna där vi ska bo två nätter och där middagen väntar.

Cirka 52 mil.

Dag 4 Kiruna och Ishotellet

Idag tittar vi närmare på Kiruna och flytten utav staden. Härefter beger vi oss till Jukkasjärvi och det världsberömda

Ishotellet där vi får en rundvisning och äter lunch.

ICEHOTEL – ett världsunikt hotell och en konstutställning av snö och is. Sedan det första hotellet byggdes år 1989 har

det återfötts i ny tappning varje vinter, i byn Jukkasjärvi – 20 mil ovan Polcirkeln. Torne älv, konst och att skapa en plats

för livsberikande ögonblick är drivkraften. Ishotellet har satt Jukkasjärvi på kartan och lockar både turister och medier

men sina fantastiska utrymmen och skulpturer i ren is. 

Vi svänger även bort och tittar på kyrkan. För de som vill brukar vi här även erbjuda hundspanns tur mot en extra

kostnad. På kvällen äter vi gemensam middag på vårt hotell.

Dag 5  Kiruna - Skellefteå

Idag får vi mer tid till att besöka Jokkmokk och marknaden man kan bland annat titta in på det intressanta Àjtte, svenskt

fjäll- och samemuseum. Vi fortsätter sedan ut till kusten och följer den ner till Skellefteå där vi ska bo en natt på Quality

Hotel. 

Cirka 50 mil



Dag 6  Skellefteå - Uppsala

När vi avnjutit frukosten reser vi söderut längs kusten. Vi upplever fjällkedjans möte med havet och en av höga kustens

stoltheter: den långa hängbron. När vi passerat Sundsvall och Hudiksvall är vi snart framme i Uppsala. Här ska vi bo

norr om staden på Scandic Uppsala Nord där vi även äter vår avskedsmiddag och har vår sista kväll tillsammans. Cirka

70 mil

Dag 7  Uppsala - Hemorten

Då var det dags för den sista etappen. Vi tar motorvägen genom Stockholm förbi Norrköping och Linköping till

Vätterleden. Med paus för fika och lunch når vi Skåne på kvällen. Ca 60 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:


