
Upplev mer med personalklubbar i sydost!

Följ med oss till 
Sveriges enda vildmark!

Kiruna & Lappland 
21–28 februari 2018 
(sju nätter/åtta dagar)

Pris:
9 995 kr per person (del i dubbelrum, i de flesta rum 
separata sängar)
Barn (t o m tre år som delar vuxens säng): 2 995 kr
Barn (från fyra t o m elva år i extrasäng): 5 995 kr
Enkelrumstillägg: 3 495 kr

Detta ingår i resans pris:
• Flyg med SAS Kallinge/Ronneby – Kiruna t o r 

inklusive en incheckad väska (23 kg) samt ett 
handbagage (8 kg)

• Sju nätter inklusive frukost i dubbelrum på Spis 
Hotell & Restaurang i centrala Kiruna

• Transfers & utflykter & luncher enligt program samt 
entré till Icehotel i Jukkasjärvi

Följ med oss på en fullmatad resa till 
Kiruna – stad & vildmark i spännande 

förening! Senvintern i Kiruna, 20 mil norr 
om polcirkeln, bjuder ofta på gnistrande 

snö och magnifikt norrsken. 

Här finns möjlighet till skidåkning på 
längden och utför, besök i världens 

största underjordiska järnmalmsgruva, 
det unika ishotellet i Jukkasjärvi samt en 

uråldrig samisk kultur mitt i den pågående 
stadsomvandlingen!
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Kiruna & Lappland



Bokningsfakta
• Anmälan görs till lasse.heimlander@karlshamn.se 

(Karlshamns kommun). 

• Maila eller ring 070-265 00 50 om du har några frågor eller 
funderingar. 

• Betalningsinfo (och avresefakta) mailas när resan är 
bekräftad. Betalning sker till BG-konto (vi kan inte 
administrera kortbetalning). 

• Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris (konsultera ditt 
försäkringsbolag beträffande reseförsäkring). 

• Notera att medlem kan boka plats till valfritt antal 
medföljande som inte behöver vara medlemmar!

Program 2018
Onsdag 21 februari

Avresa med SAS från Kallinge/Ronneby kl 09.25 (ni behöver 
vara på plats 45 minuter innan avgång). Mellanlandning i 
Stockholm och sedan vidare till Kiruna med ankomst kl 13.10. 
Transfer till vårt hotell, Spis Hotell & Restaurang, i centrala 
Kiruna där vi äter gemensam lunch innan incheckning. 
Rummen är medelstora och fräscha, alla med egen dusch och 
toalett.

På eftermiddagen informationsmöte, bland annat om olika 
utflyktsmöjligheter, och sedan kort orienteringspromenad i 
centrala Kiruna.

Torsdag 22 februari (Kiruna & Jukkasjärvi med ishotellet)

Kl 09.00–16.00: Stadsrundtur i Kiruna och därefter vidare till 
Jukkasjärvi. Gemensam lunch på värdshuset, sedan guidad tur 
i ishotellet!

Fredag 23 februari

Tid för egna aktiviteter. Den som vill kan göra ett besök i 
LKAB´s järnmalmsgruva (bokas på turistbyrån), hyra skidor och 
åka på längden eller utför (Luossavaara – Laxberget – ligger ett 
stenkast från centrum). Vår samarbetspartner i Kiruna kan även 
arrangera tur med hundsläde och snöskoter. Därutöver finns 
ett stort utbud av aktiviteter som kan bokas via turistbyrån.

Lördag 24 februari

Tid för egna aktiviteter.

Söndag 25 februari (Abisko)

Kl 09.00–16.00: Busstur till Abisko, längs Torne träsk och förbi 
Lapporten innan vi når Abisko Turiststation. Gemensam lunch 
på restaurang Kungsleden och lite tid för egna upptäckter.

Måndag 26 februari

Tid för egna aktiviteter.

Tisdag 27 februari

Tid för egna aktiviteter.

Onsdag 28 februari

Kl 09.00: Transfer till flygplatsen. Vi lyfter från Kiruna kl 10.25 
och har tid för lunch på Arlanda innan vi tar flyget kl 14.55 med 
ankomst Kallinge/Ronneby kl 15.50.

Personalklubbar i sydost...
...är ett samarbete mellan personalklubbar i nedanstående 
organisationer. Vi erbjuder prisvärda reseupplevelser till våra 
medlemmar (som kan boka plats på resa till valfritt antal 
medföljande som inte behöver vara medlemmar!). Välkomna 
ombord!

FK Puls Region Kronoberg • Hässleholms kommun • Kalmar kommun • 
Karlshamns kommun • Kristianstads kommun • Lessebo kommun • 
Ljungby kommun • Olofströms kommun • Ronneby kommun • Sapa Profiler 
AB Vetlanda • Sölvesborgs kommun • Tingsryds kommun • Uppvidinge 
kommun • Vetlanda kommun • Volvo Construction Equipment Braås • 
Växjö kommun • Xylem Water Solutions Emmaboda
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