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HØJDEPUNKTER & BESKRIVELSEHØJDEPUNKTER & BESKRIVELSE

På eventyr i svensk LaplandPå eventyr i svensk Lapland

HØJDEPUNKTER

Uforglemmelige naturscenerier
Safari med hundeslæde og snescooter
Besøg hos samerne og deres rensdyr
Oplev nordlys – med lidt held

Overblik

Det bedste af den arktiske verden

Svensk Lapland er et af kun 7 steder i verden, hvor man
kan opleve de arktiske egne. Svensk Lapland byder på
spændende oplevelser, som det er svært at finde andre
steder i Sverige, Europa og sågar hele verden. Denne
region er hjemsted for kendte unikke attraktioner, som
f.eks. det unikke og meget smukke Icehotel, som bl.a.
opleves på denne rejse.

– hundeslædesafari, nordlys og kultur

Tag med på rensdyrsafari og snescootertur gennem
storslåede landskaber, mød samerne og oplev deres kultur
og prøv isfiskeri – en fredelig oplevelse, der kræver lidt
tålmodighed, men giver tid til at betragte de flotte
omgivelser.

Mulighed for at opleve det magiske nordlys

Og hvem drømmer ikke om at opleve nordlys – langt ude i
skoven en kold vinternat i et arktisk landskab? – et
imponerende lysspil, der bevæger sig over himlen. En
fortryllende oplevelse, som man med lidt held kan opleve
her.

Undslip verdens travlhed og tag med på eventyr i det
svenske Lapland.
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Dagsprogram

Dag 1: Afrejse til Kiruna og besøg på Ishotel
Der er afgang fra København/Billund, og efter flyskift i
Stockholm lander I i nord for Polarcirklen, i Kiruna lufthavn,
hvor I bliver modtaget i lufthavnen. Herfra køres til det
verdensberømte Icehotel beliggende i landsbyen
Jukkasjärvi 17 km fra Kiruna.  Ishotellet er det ældste i
verden og blev første gang opført i 1990. Det bliver
genopbygget hvert efter år, bl.a. af isskulptører fra hele
verden. Om foråret smelter hotellet og vandet løber ud i
Torneelven. Hotellet har dog også en ”varm afdeling”, som
ikke skal genopføres hvert år.
Efter det spændende besøg på ishotellet køres ca. 1½ time
til det hyggelige Lapland Guesthouse, hvor en dejlig
middag og evt. en tur i saunaen venter.

Dag 2: Snescooter og rensdyr – et ren(t) eventyr og
måske nordlys
Rensdyr er og har altid været en stor del af det traditionelle
samiske liv og på denne rensdyrsafari  kommer man helt
tæt på disse fantastiske og mytiske dyr, og oplever også en
del af samernes liv og århundredgamle traditioner. Fra
kroen køres ud i den fantastiske natur på snescooter og
rejsen gennem det smukke og storslåede landskab byder
på mange muligheder for at stoppe og tage billeder og
nyde de helt uberørte omgivelser. Fremme hos samerne
serveres frokost udendørs i selskab med rensdyrene.
Selvfølgelig bliver kaffen brygget over åben ild i det fri. Vær
forberedt på et hyggeligt eventyr ud over det sædvanlige.
Og glem ikke at få ladt kameraet!

Efter middag på kroen køres atter ud i det betagende
landskab. Alle bør på et eller andet tidspunkt i deres liv
opleve et nordlys, og der findes ikke mange bedre steder at
gøre det end langt ude i skoven en kold vinternat i et arktisk
landskab?

Når solens stråling reagerer med vores atmosfære, opstår
der et fantastisk lysspil over himlen. Selvom vi nu ved, hvad

der forårsager nordlyset, er det stadig gådefuldt og ikke fuldt
ud forstået, hvordan det interagerer med jordens
magnetfelt. Det er simpelthen en fortryllende oplevelse at
se lyset spille over nattehimlen, det er umuligt ikke at
stoppe og føle sig ydmyget af naturens kræfter. Det er
umuligt at forudsige, hvornår nordlyset vise, men i dette
arktiske landskab er der de absolut bedste muligheder for
at opleve magien tæt på. Uanset om nordlyset venligst
viser sig i sin pragt eller ej, er der få naturoplevelser, der får
os til at føle os så tæt på naturen som denne.

Dag 3: Isfiskeri
Efter et solidt morgenmåltid køres til en nærliggende sø.
Forestil dig at gå ud på midten af ??en sø og sætte dig ned
i det frosne landskab. Dette er præcis, hvad du gør, når du
isfisker. Vi går ud på søen, borer et hul og betragter verden
nedenunder. Mens du venter på at fisken bider, bliver der
lavet lejr og bål til kaffe og frokost.

Isfiskeri er virkelig en fredelig oplevelse, det kræver lidt
tålmodighed, men giver dig også tid til at betragte de flotte
omgivelser. En perfekt aktivitet hvor man virkelig undslipper
verdens travlhed og lige pludselig kan det blive ret
spændende når man føler bevægelse i stangen.

Tilbage på kroen er det skønt med en tur i saunaen efter en
dag på isen. Forhåbentlig står middagen på friskfanget fisk,
mens dagens oplevelser deles omkring middagsbordet.

Dag 4: På tur med hundeslæde
En tur med hundeslæde er et minde for livet og et
uforglemmeligt eventyr med de firbenede nye venner
gennem det smukke Lapland. Efter morgenmad køres det
lokale center, hvor slædehundene holder til.  . Ved
kennelen venter de ivrige hunde og bjæffer højlydt klar til
eventyr. Når slæden er fastspændt, bliver hundene straks
tavse og er helt fokuserede på opgaven, og snart kører du
over frosne moser ud i skoven, som er dækket af et tykt
snetæppe, hvor iskrystallerne glitrer i solskinnet.
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Du kører gennem det smukke vinterlandskab bag de flotte
huskies. Der høres ingen lyd - undtagen slædemedernes
gliden mod sneen og hundenes og din egen vejrtrækning.
At rejse i stilhed med en hundeslæde kan ikke beskrives
fuldt ud med ord - det skal opleves. Det er en utrolig
fredelig følelse at være i naturen og følge hundenes hurtige
rytme over sneen. Vi samarbejder med erfarne husky
guider, der arbejder i lille skala med omhu for både deres
hunde og landskabet. Undervejs spises frokost i en lille
hytte beliggende i skoven og ned til en sø.

Tilbage ved kennelen er det tid til at tage afsked med
hundene, hvorpå der køres tilbage til kroen, hvor man kan
tage en tur i enten sauna eller jacuzzi inden middagen
venter.

Dag 5: Afrejse fra Kiruna.
Der er god tid til at nyde morgenmaden i fred og ro inden
der køres til lufthavnen i Kiruna. Flyet til Stockholm og efter
flyskift videre til København/Billund.
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OPHOLDOPHOLD

Lapland Guesthouse Lapland Guesthouse 

Lapland Guesthouse er en lille meget hyggelig lodge med plads til
blot 16 gæster. Lodgen består af flere forskellige huse til
overnatning, samt et centralt hovedhus, hvor de dejlige måltider
indtages. Derudover er der et hus med en hyggelig bar, samt
endnu et hus med sauna og jacuzzi.

Det meget sympatiske værtspar, Johan og Eva, tager sig
personligt af vores gæster, og sørger for et fantastisk ophold i en
meget skøn atmosfære. Værelser som er inkluderet i dette
arrangement har alle privat bad og toilet.

Maden bliver i udstrakt grad lavet af lokalt producerede råvarer.
Nyd f.eks. såkaldte Tornedal-retter i den smukke spisestue med
Lainio-floden som en levende baggrund uden for vinduet. Bl.a. vil
der blive serveret lokale delikatesser såsom som tyttebær, fisk,
elg og rensdyrskød. Alt omhyggeligt tilberedt i deres eget køkken.
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OMRÅDEOMRÅDE

Svensk LaplandSvensk Lapland

Svensk Lapland er et af kun 7 steder i verden, hvor man kan
opleve de arktiske egne. Svensk Lapland byder på spændende
oplevelser, som det er svært at finde andre steder i Sverige,
Europa og sågar hele verden. Denne region er hjemsted for
kendte unikke attraktioner, som f.eks. Icehotel og Treehotel, men
også for ægte og autentisk turisme i en lidt mindre skala med
fokus på den uberørte natur, befolkningen og den arktiske kultur.

I Laplands vidunderlige natur kan man opleve endeløse skove, 
store søer, majestætiske bjerge, tusindvis af kilometer af elve,
øde moseområder, og ikke mindst masser af god plads. Dyrelivet
er også ganske fantastisk. Her kan man både opleve rensdyr,
elge og bjørne, samt tjur og urfugl, et rigt fugleliv i
sommermånederne. I vintermånederne er der rige muligheder for
at tage på hundeslæde safari, opleve nordlys, isfiskeri, ture på
snescooter samt meget mere.

Vidste du, at svensk Lapland er 12% større end Island, med en
befolkning som er 7% mindre. Om sommeren er der midnatssol
og lyst 24 timer i døgnet. Nordlys kan opleves fra august til april,
og området her er et af de allerbedste, hvor dette enestående

naturfænomen kan betragtes.

Samerne og deres spændende årtusindgamle kultur er
bestemt også en af Laplands helt store attraktioner, og der er
rige muligheder for at komme på besøg og suge til sig om
deres levevis i disse af og til ganske barske områder.

HAR DU
SPØRGSMÅL?

TINA JEPPESEN

Email: tina@atlantik.dk
Telefon: 63211029

© Atlantik Travel 2023 www.atlantik.dk Side 6



Specifikation af priser
Pris og info på din rejse

Prisen inkluderer Prisen inkludere ikke

Flyrejse København/Billund – Kiruna t/r

Lufthavnsskatter og afgifter

Guidet rundvisning på ishotellet

Transfers Kiruna – Lapland Guesthouse t/r

4 nætters ophold på Lapland Guesthouse i delt

dobbeltværelse med helpension

Guidede udflugter som beskrevet i dagsprogram

Drikkepenge 

Drikkevarer

Rejse- og afbestillingsforsikring

Mere

Husk at læse alt igennem, så der ikke kommer nogle overraskelser inden du skal afsted.
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Om osOm os

Atlantik Travel

Atlantik Travel er en del af Limpopo Travel A/S, som har

base på Hvidkilde Gods i Svendborg på Sydfyn. Limpopo

Travel A/S startede i 2003 med det formål at sende turister

på safari i det sydlige Afrika. Siden er aktiviteterne udvidet

kraftigt - også med tilkøbet af firmaets egen lodge i

Sydafrika Balule River Lodge.

Hvorfor vælge at rejse med os?

Først og fremmest laver vi rejser af høj kvalitet. Vores

primære opgave er ikke at få dig ud at rejse til den absolut

laveste pris. Det er der andre, der er bedre til end os. Vi

stiller store krav til vores samarbejdspartnere, så du kan

være sikre på, at din rejse bliver den rejse du har drømt

om.

Tryghed på din rejse?

Vi står til rådighed både før, under og efter din rejse. Qua

vores nødtelefon er vi ligeledes ved din side 24/7 under

hele rejsen, så måtte der opstå uforudsete udfordringer

undervejs, kan du altid få sat i os.

Hos Atlantik er du i gode hænder

Prisen på rejser er som de er. Nogle vil sige, at de er

dyrere, end hvis man selv arrangerer - og det er de nok

også. Men her skal man tænke på, at når man booker en

rejse hos os, så er man dækket under Rejsegarantifonden.

Vores krav til turene er, at alt skal være tilrettelagt for dig.

Fra du forlader dit hjemland til du kommer retur, skal du

være i sikre og gode hænder. Der skal, så vidt det

overhovedet er muligt, ikke være nogen uforudsete

udgifter eller ærgerlige oplevelser. Vi hjælper dig med at

være så godt forberedt på din drømmerejse som

overhovedet muligt.

Mød os til en ærlig snak

Du kan møde os på forskellige rejsemesser, men du også

velkommen til at besøge os på kontoret for at få en ærlig

snak om de forskellige muligheder. Kan du ikke møde os

personligt, så er du altid velkommen til at ringe eller skrive

til en af vores rejsekonsulenter, hvis du har spørgsmål

angående en rejse. Vi har en firmapolitik om, at vi altid

svarer indenfor 48 timer.
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