VÄLKOMMEN TILL VINTERLANDET NORRLAND
2 februari – 7 februari 2021

Med gnistrande ISHOTELL i JUKKASJÄRVI
och FÄRGFYRVERKERI på JOKKMOKKs marknad

Den traditionsenliga samemarknaden i Jokkmokk pågår under första veckan i februari när vintern har bitit sig fast i Norrland. Jokkmokks marknad har en lång historia
och betraktas som en obruten tradition sedan mer än 400 år tillbaka. Fasta marknadsplatser i närheten av samernas vintervisten instiftades av den svenska kungamakten i början av 1600-talet i samtliga lappmarker på båda sidor Bottenviken.
Ishotellet i Jukkasjärvi är av senare tradition. Is
från Torne älv är en av Lapplands mest framgångsrika exportvaror. Varje år producerar
ICEHOTEL en halv miljon isglas till ISBAR i
världsmetropoler som London, Tokyo and Köpenhamn. Lika spännande som historien om
ISHOTEL, är Lappland som trakt - en dynamisk

och expansiv affärsregion likväl som en internationell mötesplats för rymdforskare. Om man kan
bygga ett hotell av is, i en liten by 200 km norr
om Polcirkeln, och få människor från hela världen att gapa av hänförelse - då är ingenting
omöjligt. Berättelsen om ISHOTEL är sagan som
blev sann.

Dag 1
Vi startar i Värnamo på tisdagen den 1 februari. Påstigning kan ske efter önskemål utmed E4:an via Jönköping-Stockholm-Uppsala där vi stannar för lunch första

dagen. Våra dagsetapper avbryts med pauser med
behagliga mellanrum. Vi bor på Quality Hotel Statt i
Hudiksvall. Ca 680 km Middag ingår.
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Dag 2
Vår resa går väg E4 via Sundsvall över Höga Kustenbron vid Ångermanälvens mynning med storslagna vyer
och utmed Norrlandskusten passerar vi flera kända
kustorter såsom, Umeå, Skellefteå, Piteå upp till Luleå.,
där vi bor på Quality Hotel Artic Luleå. Ca 610 km.
Middag/Frukost ingår.
Dag 3
Norrlands inland är insvept i snötäcke och kyla. Vi tar
oss ca 250 km till Jukkasjärvi. Här besöker vi Ishotellet,
men först en god lunch
innan vi guidas i Ishotellet. Efteråt tittar vi in i den
lilla vackra kyrkan med
Bror Hjorts altartavla.
Vidare går färden till Kiruna där vi besöker den
vackra kyrkan formad
som en lappkåta, med
bred bas och avsmalnad
topp. Ljuset kommer in
uppifrån eftersom fönstren
i kyrkans nedre väggar är
av färgat glas och endast
de övre fönstren är klara.
Kyrkan ska flyttas, då
staden Kiruna ska flyttas
från det område som
kommer att bli osäkert i samband med utvidgning av
gruvan till ”Nya Staden” som du ser på rundtur i Kiruna.
Vi bor på Malmfältens folkhögskola Hotell. Ca 345 km
Frukost/Lunch/Middag ingår
Dag 4
Idag är det lördag och vår dag på Jokkmokks marknad.

Dag 5
Till en god morgon hör en god frukost. Det får vi även
här innan vi reser till Gammelstad och beser Gammelstadens kyrkstad (På UNESCO:s Världsarvlista) utanför
Luleå. Nu reser vi på fina vägar söderut och dagens
etappmål är Sundsvall, en norrlandsmetropol som växte
med sågverken vid Ljungan och Indalsälvens rika vattenflöden. Vi bor på Clarion Collection Hotel Grand
Sundsvall. Ca 480 km Frukost/Middag ingår.
Dag 6
Vi har ännu en bit utmed Bottenhavet tills vi vid Gävle
lämnar kusten och reser genom Uppland och via Stockholm. Flera platser för avstigning utmed vägen väntar
utmed E4:an. När dagen nått kväll är vi hemma och en
fantastisk resa till Vinterlandet Norrland är gjord. Många
fina minnen och friska upplevelser rikare. Ca 600 km
Frukost ingår
FAKTARUTA
Pris: 6.650.I priset ingår: Bussresa med modern turistbuss. Del i
dubbelrum, halvpension med måltider enligt programmet,
entréer enligt programmet, skatter, samt reseledning.
Ingår ej: Dricks till servicepersonal, personliga beställningar
av mat eller dryck och övriga privata kostnader eller
avbeställningsskydd.
Tillägg
Enkelrum: 1500: - i mån av tillgång. Om du ej har reskamrat
och ingen annan ensamresenär kan tänkas dela rum med dig,
måste du erlägga enkelrumrumstillägg.
Anmälan: Senast 2 januari 2022.
Anmälningsavgift: 500.- Betalas enligt utsänt resebevis.
Slutbetalning: Enligt utsänt resebevis.
Färdhandlingar: De fås 7-10 dagar före avresa.
Resevillkor: Vi följer FHM resevillkor med hänsyn till pandemin. Max 30 deltagare
Förbehåll: Om ej 20 personer är anmälda kan resan bli inställd.
Anmäl specialkost och ev. handikapp och allergier eller
liknande.

Efter knappt 200 km är vi där och klockan visar ca
10.00. Du har dagen fram till 16.00 på dig. Handla, ät,
njut och upptäck samisk slöjd, mat, färgsprakande samiska dräkter mm. Under marknadsdagen i Jokkmokk
ingår ingen mat. Du har chans att få många smakprov
av samisk mat och även i Jokkmokk finns det pizzeria.
Vi sätter oss i bussen kl. 16.00 för att resa till Boden,
där vi bor på Quality Hotel Bodensia. Ca 260 km.
Frukost/ Middag ingår
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Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt gällande lag
av researrangören FOCUS TRAVEL AB
Reservation för ändringar.

Resan är i samarbete med:

E-post
info@focustravel.se

Bankgiro / Postgiro
5356-3227 / 52 69 58-4

