
Anmälan och frågor mejla till Anna@granbergsbuss.se eller ring 072-81 98 955

 Vi har naturligtvis resegaranti hos Kammarkollegiet

Allt detta ingår:

- Flygresa Stockholm – Luleå t/r
- Transfer flygplats – hotell t/r
- Modern långfärdsbuss (WiFi, 230 volt)
- 4 övernattningar i dubbelrum
- 4 frukostar
- 2 middagar
- Fackelvandring i Storforsen
- Heldagsbesök på Jokkmokks marknad
- Guidad rundtur på ICEHOTEL inkl. lunch
- Besök Esrange rymdbas (besökscentret)
- Guidad rundtur i LKAB:s underjordsgruva 
- Stadsrundtur Kiruna
- Stadsrundtur Luleå

Variationer i programmet kan förekomma

Bindande anmälan och 500 kr i anmälningsavgift. Sista anmälningsdag 29/10 2017.

5 Dagar

8495 kr*

*Del i dubbelrum

Enkelrumstillägg
1455 kr

mailto:Anna@granbergsbuss.se


Dag 1, fredag: Stockholm – Luleå – Storforsen

Mitt på dagen går flyget från Stockholm till Luleå, vid framkomst väntar reseledare och chaufför 
med modern helturistbuss och ett glatt humör. Väl installerade på bussen åker vi till det attraktiva 
Hotel Storforsen. När man har kommit till rätta i sina rum går vi gemensamt på en fackelvandring 
från hotellet och uppför hela forsen med facklor som belyser vägen och en guide som följer med 
och berättar om forsområdet. Väl uppe i reservatet brinner en eld och varm dryck väntar så att man 
kan värma sig innan vandringen tillbaka börjar. När vi kommer tillbaka på hotellet bjuds det på 
middag.

Dag 2, lördag: Storforsen – Jokkmokks marknad – Storforsen

Äntligen är det dags för resans stora höjdpunkt – Jokkmokks marknad! Frukost serveras innan vi 
packar med oss våra vinterkläder och beger oss med buss till Jokkmokk. Med marknadsstånd på 
1500 meter kan Jokkmokk erbjuda mathantverk, hantverk, kläder, skinnprodukter och mycket mer. 
Varför inte titta på renracet som är en av de återkommande publikfavoriterna eller renrajden med 
dess renar och färggranna kläder. Ett marknadsprogram med en mängd olika möjligheter 
presenteras och denna grundliga inblick som ges i samisk kultur blir ett minne för livet. Dagen 
spenderas fritt på marknaden och på kvällen intar vi en gemensam middag på hotellet.

Dag 3, söndag: Storforsen – Jukkasjärvi – Kiruna 

Efter en välsmakande frukost intar vi bussen för en resa till det världsberömda ishotellet i 
Jukkasjärvi där vi börjar med att äta lunch. Efter lunchen guidas vi runt på det unika hotellet som 
återuppbyggs år efter år i ett nytt och unikt utseende innan man kan gå runt i lugn och ro och 
beskåda de enorma konstverken i is. Varför inte passa på att ta en drink i isbaren där drycken 
serveras i glas gjorda av is. Där finns även en butik med bland annat samiska hantverk, kläder, 
smycken och andra souvenirer. Efter besöket åker vi den korta biten till Esrange där Swedish Space 
Corporation sänder upp sondraketer och stratosfäriska ballonger i forskningssyfte. Då basen inte är 
öppen för allmänheten så besöker vi besökscentret som presenterar verksamheten vid Esrange och 
svenskt rymdarbete. 

Dag 4, måndag: Kiruna

LKAB:s disponent Hjalmar Lundbohm grundade Kiruna stad år 1900. Idag planerar man att stadens
centrum ska flyttas på grund av gruvbrytningen. På förmiddagen tar vi en tur ner i världens största 
underjordiska järnmalmgruva, med buss direkt från turistcentret i Kiruna åker vi rakt in i berget och
ner till visningsgruvan LKAB:s Visitor Centre, på 540 meters nivå. Guiden berättar om modern 
gruvbrytning och hur den kan få en hel stad att flytta. Därefter blir det en intressant stadsrundtur. 
Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 5, tisdag: Kiruna – Luleå

Efter att hotellet har dukat upp en stadig frukost åt oss så beger vi oss iväg mot Luleå för att njuta 
ytterligare några timmar av det norrländska lugnet. När vi kommer fram väntas en stadsrundtur 
innan man får en stund fritt i Luleå stad. Flyget mot Arlanda lyfter på kvällen. Ett inspirerande 
besök i vårt vackra norrländska landskap är till ända.


