
Kiruna är på många sätt ytterligheternas 
kommun. Kiruna är inte bara Sveriges 
nordligaste och största kommun, Kiruna 
har också Sveriges djupaste underjo-
rdsgruva, nederbördsfattigaste plats, 
nederbördsrikaste plats, högsta berg 
och Sveriges enda rymdraketbas.

UPPLEV KIRUNA Med hjälp av Kirunas mest unika 
restauranger och hotell levererar vi mat 
från det lokala köket och logi av högsta 
kvalitet. Vi paketerar ett helhetskoncept 
med fokus på Kirunas bästa produkter.

HELPENSION
VI SÄTTER FOKUS PÅ 
KVALITET
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I mer än ett sekel har stationen funnits 
här som en trygg oas mitt ute i den 
lappländska fjällvärlden, och erbjudit 
skydd och vila för trötta vandrare. Hit 
har folk kommit för att söka äventyr och 
spänning, men också för att njuta av 
stillheten och lugnet.

KEBNEKAISE
FJÄLLSTATION

Vi är ett hotell, men ett ovanligt sådant. 
Kiruna är en stor kommun till ytan så vi 
har plats att bygga på bredden istället 
för på höjden. Därför har vi inrett våra fina 
och bekväma hotellrum i stugor med 
egen ingång, dusch och toalett, de är 
helt enkelt små privata oaser men
ändå med närhet till all service.

CAMP RIPAN
LOGI, MAT OCH SPA

Guiderna på Husky Home berättar om 
sin hundfilosofi och kärleken till sina 
hundar. På kenneln ligger fokus på lugn 
och harmoni. Här får ni inte bara köra 
hund, ni får också hjälpa till med 
hundarna och mysa med dem och bli en 
del av kennelns filosofi.

HUSKY HOME
KÖR DITT EGET HUND-
SPANN

För att kunna göra er vistelse så an-
passad som möjligt har ni som grupp 
möjligheten att välja ett antal olika 
upplevelser på vägen.
 
Vi transporterar oss genom skog och 
högfjäll för att nå våra delmål. För oss är 
Kiruna mer än bara kyla, mörker och snö. 
Kontraster blir en del av upplevelsen.

DIN UPPLEVELSE
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• Från mars månad och framåt
• 30 - 35 mil genom storslagen natur
• Två övernattningar och mat från det lokala 

köket
• 4 - 12 personer per grupp
• AURORA SPA (Camp Ripan)
• Helpension

 
9950 sek/person

STORA ÄVENTYR
För er som söker något extra. En unik 
produkt där kontraster blir en del av 
upplevelsen.

TRE DAGAR PÅ SNÖSKOTER

• Från mars månad och framåt
• 20 - 25 mil genom storslagen natur
• En övernattning och mat från det lokala 

köket
• 4 - 12 personer per grupp
• Helpension

7350 sek/person

TVÅ DAGAR PÅ SNÖSKOTER

• Från mars månad och framåt
• Dagstur med snöskoter, ca 8-10 timmar
• Fika och lunch från det lokala köket

 
4150 sek/person

SMÅ ÄVENTYR
Upplev Kiruna under en dag, dessa 
turer passar perfekt med något av våra 
flexibla tillval.

EN DAG TILL KEBNEKAISE FJÄLL-
STATION

• Dagstur med snöskoter, ca 6-8 timmar
• Fika och lunch från det lokala köket

 
3050 sek/person

EN DAG PÅ SNÖSKOTER
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• Ishotellet: 500 sek/p
• Rundflygning helikopter: 1200 sek/p
• Isfiske: 300 sek/p
• Älgsafari: 500 sek/person
• Hundspann Husky Home: 1250 sek/p
• Gruvtur: (LKAB) Kontakta oss för upplägg 

och pris

FLEXIBILITET
Med våra tillval har du chansen att 
anpassa er vistelse precis efter dina 
önskemål och behov.

FÖR ALLA TURER

• 4-bäddsstuga med frukost : 2090 sek/
stuga och natt

• Enkelrum med frukost: 1330 sek/natt
• AURORA SPA: 295 sek/person

BOENDE/EXTRA NÄTTER


