
 

Sportlovsresa till Lappland, 19 – 26 februari (åtta dagar) 2022 

Följ med på en upptäcktsresa norr om Polcirkeln! Vi reser till Gällivare, en modern arktisk 
småstad, omgiven av nationalparker och ett stenkast från skidanläggningen Dundret – en 
favorit bland skidåkarna, känt för sin fina snö! Förutom skidåkning, utför och på längden, 
kan ni besöka Malmberget, staden som snart är ett minne blott, och Jokkmokk med samiska 
influenser. Dessutom erbjuder vi en heldagstur till Kiruna och Jukkasjärvi (ingår ej i resans 
pris). Norrsken är en möjlig bonus! 

I Gällivare bor vi fem nätter, med stor frukostbuffé, på förstklassiga Grand Hotel Lapland 
mittemot järnvägsstationen. Lokalbussarna till/från Dundret stannar i princip utanför 
hotellets entré! 

Vi reser klimatsmart med tåg från Alvesta: X2000 till och från Stockholm och därefter 
Norrtåg på sträckan Stockholm – Gällivare! Reserverade sittplatser (som blir ganska 
bekväma sovplatser på natten) alternativt plats i sovkupé (det senare mot tillägg från 
Stockholm till Gällivare t o r). 

 
Program (preliminära tågtider): 
Lördag 19/2 kl 14.28 Alvesta – Gällivare (uppehåll i Stockholm 17.37 – 18.08). 
Söndag 20/2 kl 08.01 ankomst Gällivare, vi promenerar till hotellet som ligger mittemot 
järnvägsstationen. Därefter kort stadspromenad i Gällivare. Resten av dagen fri för egna 
aktiviteter – kanske läge att testa backarna i Dundret? 
Måndag 21/2 Egna aktiviteter. 
Tisdag 22/2 Egna aktiviteter. 
Onsdag 23/2 Egna aktiviteter. 
Torsdag 24/2 Egna aktiviteter.  
Fredag 25/2 Utcheckning i egen takt (senast kl 12.00). Kl 19.53 Gällivare – Alvesta (uppehåll 
i Stockholm 09.22 – 10.21 följande dag). Den som vill kan checka ut efter frukost och följa 
med på en heldagstur till Kiruna och Jukkasjärvi (ingår ej i resans pris). 
Lördag 26/2 kl 13.26 ankomst Alvesta. 

 
Pris: 
Vuxen: 5 995 kr per person (del i dubbelrum) inklusive frukost på Grand Hotel Lapland 
Barn 0-3 år som delar säng med vuxen: 995 kr 
Barn 4-12 år i egen säng: 2 995 kr 
Tillägg för plats i sovkupé (sex bäddar/kupé) t o r: 1 000 kr/vuxen och 500 kr/barn ( t o m 12 
år) 

 
Detta ingår i resans pris: 
• Tågresa Alvesta – Gällivare t o r (reserverad sittplats). 
• Fem nätter, del i dubbelrum inklusive frukost, på förstklassiga Grand Hotel 

Lapland. 
• Stadspromenad i Gällivare. 

 
Anmälan: 
lasse.heimlander@karlshamn.se 


