Jokkmokksmarknad

med Kiruna & utflykt till Ice Hotel
1-5/2 2018
Kiruna Kyrka

Entré till Ishotellet
För oss sörlänningar vilar det ett exotiskt drag över en resa till Jokkmokk och Kiruna med ishotellet i Jukkasjärvi. Vi kan vara ganska säkra på att få uppleva en riktig vinter då snön knarrar under skorna och andedräkten ångar från marknadsfolket.
Dag 1: Örebro-Luleå
Se resvägar och tider på nästa sida.
Vi följer norrlandskusten uppåt och delar
in dagen i etapper med pauser för fika
och lunch. Vid 20.30-tiden räknar vi
med att vara framme vid Örnviken
Hotel & konferens strax före Luleå
Middag.
Dag 2 (fredag). Luleå-JokkmokkKiruna.
Efter en god frukost åker vi mot Jokkmokk och räknar med att vara där vid
10-tiden.
Olika evenemang varvas med den
traditionella försäljningen. Kl 12-13
går renrajden genom samhället. Se
gärna www.jokkmokksmarknad.se. Vi
har tid på oss fram till eftermiddagen
att uppleva marknaden. Sedan drar vi
vidare mot Kiruna och Hotel SPIS,
centralt beläget, för övernattning. Vi
tar en kort promenad till middag på
restaurang intill hotellet.
Dag 3 (lördag): Kiruna och Jukkasjärvi.
På sen förmiddag en utflykt till Isho-

tellet i Jukkasjärvi.Vi besöker Jukkasjärvi ålderdomliga kyrka. Bror Hjorts
mycket speciella altartavla är sevärd.
Lunchen serveras i restaurangbyggnaden och därefter möter en guide oss vid
Ishotellet där vi får tillfälle att beundra
de vackra konstverken och flera av rummen. Pris för utflykten 595:-/person inkl
lunch och guidning.
På kvällen återigen middag på restaurangen nära hotellet.
Dag 4 (Söndag) : Kiruna-Örnsköldsvik.
Efter frukost lämnar vi Kiruna för resa
mot Örnsköldsvik. Öster om Gällivare
följer vi E10 ner mot Överkalix och utefter
Kalixälven till Töre vid Törefjärden. Det
är nu mitt på dagen och någonstans stoppar vi för lunch. Luleå, Piteå, Skellefteå,
Lövånger passeras och vi anländer till Elite
Hotel Plaza i Örnsköldsvik för middag och
övernattning.
Dag 5 (Måndag): Örnsköldsvik-Örebro
Ännu en härlig hotellfrukost smakar bra
före avresa söderut. Vi räknar med att vara
åter i Örebro vid 19 tiden.

Utsikt från hotellet i Kiruna

Resväg:

Nybble/Palm & Gyll
05.00
Örebro, Fredsg /Myrorna
05.30
Arboga Dinners 
06.00
Köping, Skinngubben
06.15
Hallsta/Eriksberg06.30
Västerås Shell, Rocklunda
06.45
vidare utefter norrlandskusten.
Hemkomst ca:
Västerås18.15
Hallstahammar 
14.00
Köping18.45
Arboga19.00
Örebro19.30
Nybble20.00

Resefakta

Tid: 1-5 febr 2018. Pris 6.795:Boka före 29/12 2017. Pris 6.595:Ingår: Del i dubbelrum, 4 frukost, 4
middag.
Tillkommer: 			
enkelrumstillägg: 2.100:-, reseförsäkring, måltidsdrycker, utflykt Jukkasjärvi inkl lunch och guidning 595:-

En guide välkomnar till Ishotellet
Ett av de vackra sovrummen på Ishotellet

En påfågel av is

Hotell:			
Natt 1:

Örnviken, Luleå

Natt 2-3: Hotell SPIS, Kiruna
Natt 4:

Elite hotell Örnsköldsvik

Information och anmälan:
Palm & Gyll AB, Adress: Nybble 6,
719 91 Vintrosa. Tel 019-22 42 05

E-post: info@palmochgyll.se, Hemsida:
www.palmochgyll.se
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Parkering i Nybble utanför Örebro.

www.palmochgyll.se

Parkering finns på Palm & Gylls tomt gratis för resenärer under resdagarna. Vägbeskrivning finns att få.
Möjlighet finns att mot kostnad få nyttja motorvärmaruttag. Medtag egen skarvkabel för utomhusbruk ca 25 m.
Motorvärmare inkopplad ca 3 timmar före hemkomst till Nybble 70:Motorvärmare inkopplad hela tiden 150:- / påbörjat dygn.
Husvagnsel 150:- / påbörjat dygn.
Begränsat antal motorvärmarplatser boka plats när ni bokar resan.

