RESA TILL JOKKMOKKS MARKNAD
MED BESÖK PÅ ICEHOTEL
8 - 10 FEBRUARI 2019

Jokkmokks marknad är norra Europas största vinterfest. Många har en dröm att någon gång besöka denna omtalade
och anrika marknad och nu finns ett utmärkt tillfälle att göra verklighet av drömmen. Resan går med flyg till Luleå
och därefter buss till Jokkmokk. Vi bor på trevligt hotell i Gällivare. På dagarna besöker vi marknaden i Jokkmokk
(vi hjälper till att välja ut det bästa ur det digra utbudet!). Sista dagen besöker vi ytterligare en omtalad sevärdhet,
Icehotel i Jukkasjärvi. Dessutom kommer vi att hinna med ett guidat besök i den intressanta LKAB-gruvan i Kiruna.
Allt detta på en resa och utan att behöva byta hotell och packa upp och ner.
Jokkmokks marknad är tideräkningens början och slut för jokkmokksborna och den tar över Jokkmokk helt under de
hektiska dygn i början av februari som den pågår. Denna ort som i vanliga fall bebos av ca 3 000 individer tar under
marknadsdagarna emot 40- 80 000 besökare. På området finns det omkring 500 marknadsstånd med ett stort utbud.
Varje dag klockan 12 går rajden med vita renar genom området. Det rika kulturutbudet, kringarrangemangen,
konstnärerna, de samiska hantverkarna, utställningarna, konserterna, folkvimlet och café Samernas drar till sig folk
från hela världen. Jokkmokks marknad är fest!
På denna resa får vi ytterligare en mäktig upplevelse, nämligen ett besök i Jukkasjärvi och det världsberömda
Icehotel. Tänk dig ett hotell som varje år får en ny arkitektur, nya sviter, ny lobby, ja överhuvudtaget allt är nytt. Det
hotellet finns på stranden vid Torne älv i den gamla kulturbygden Jukkasjärvi. Av 2000 ton kristallklar is från
isodlingen Torne älv och 30 000 ton snö från den givmilda naturen byggs ett Icehotel med plats för över 100
nattgäster. Ingen issvit är den andra lik. Icehotel rymmer bl a en iskyrka, ishotell och sist men inte minst den
världsberömda isbaren "Absolut Icebar". Ishotellet går inte att beskriva, det måste upplevas!
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PROGRAM
8 feb
Fredag

Dag 1

Flygresa, Vuollerim och Jokkmokk

08.10
09.30

Avresa från Arlanda med SK1004
Ankomst till Luleå
Buss och lokal guide möter och vi åker till Vuollerim, en resa på ca 133 km,
ca 2 timmar.
Som en introduktion till samisk matkultur samlas vi i Folkets Hus för en underhållande
smakföreställning med vackra bilder, berättelser, sånger och några olika smakupplevelser. Vi avslutar med soppa, ostsmörgås, kaffe och kaka.
Efter besöket i Vuollerim åker vi till Jokkmokk. Resan tar ca 45 minuter och på vägen
dit passerar vi Polcirkeln.
På eftermiddagen har vi ett par timmar att på egen hand upptäcka allt vad marknaden
har att erbjuda. Det omfattande programmet skickas ut före avresan så att ni i god tid
hinner planera vistelsen. Behöver ni tips och hjälp på plats, finns våra guider utplacerade
på lämpliga platser i byn.
Gemensam middag i Jokkmokk.
Vi avslutar besöket i Jokkmokk för dagen med ett intressant och personligt besök hos
Jokkmokks Tenn där någon av ägarna berättar om hur det är att arbeta i tenn och silver.
Därefter bussresa 107 km, ca 1,5 timme till Gällivare.
I Gällivare bor vi på:
Scandic Gällivare
Klockljungsvägen 2
982 35 Gällivare
0970-16200

9 feb
Lördag

Dag 2

Jokkmokks Marknad
Frukost på hotellet

08.00

Avresa med buss från hotellet till Jokkmokk.
Under förmiddagen fortsätter vi med de guidade besöken i Jokkmokk. Idag besöker vi
det mycket trevliga och intressanta samemuseet Ajtte och får en introduktion till samiskt
hantverk samt kultur och traditioner. Resten av dagen är fri att på egen hand upptäcka
marknadens alla delar. Missa inte heller aktivitetsområdet på Talvatissjön där många
fartfyllda aktiviteter pågår som rentävling, hundspannsåkning, skoterkörning m.m.
Middag i Vuollerim som är sagolikt vackert smyckat med 1000 islyktor under
marknadsdagarna.
Efter avslutat program i Vuollerim åker vi tillbaka till hotellet i Gällivare.

10 feb
Söndag

Dag 3

Jukkasjärvi
Frukost på hotellet.

08.00

Avresa med buss från hotellet till Jukkasjärvi. Resan tar ca 2 timmar. Jukkasjärvi är ett
litet samhälle med anor från 1600-talet som ligger vackert intill Torneälven. Byn har
varit samlings- och marknadsplats för samer och jägare i området. Själva namnet
Jukkasjärvi betyder just "mötesplats".

10.0011.00

Vi börjar med en guidad visning av Icehotel.

11.30
13.0014.30

Lunch på Icehotel Restaurant
På eftermiddagen finns möjlighet att köpa till en aktivitet eller gå runt i byn på egen
hand.
Hundspannstur med fika 1.5timme
Ni sätter er till rätta i släden och sätter fart ut över älven, genast tystnar hundarna och det
är förvånande hur starka dessa små och seniga huskies är. Er förare styr hundspannet
med enkla kommandon. Ni snirklar fram mellan snötyngda granar i den fjällnära
urskogen vid foten av det lilla berget "Poimonen". I dessa trakter var John Bauer aktiv
och hämtade motiv till sina kända målningar.
Skotertur 1.5 timme
Kort instruktion i den ädla konsten att köra detta vinterns fordon. 2 personer per skoter
som turas om att köra. Nu är det dags att utforska vildmarken som omger Kiruna.
Naturen är täckt med metertjock vit snö och utsikten är fantastisk när ni kommer fram
till en vildmarkscamp.
Isskulpteringskurs 1.5 timme
En av naturens mest fantastiska skapelser, den kristallklara isen från Torne älv, utgör
byggnadsmaterialet till Icehotel i Jukkasjärvi. Icehotel är inte bara ett hotell byggt av is
utan ett konstverk som rymmer en mängd mindre konstverk i form av fantasifulla
skulpturer, ornamenterade pelare och gnistrande lampkronor. Allt är tillverkat i
kristallklar is av Icehotels isskulptörer.
Genom vår Isskulpteringskurs som leds av kunniga iskonstnärer har du möjlighet att
bekanta dig med isen som konstform. Du får lära dig att använda de speciella verktyg
som behövs för att skulptera is och olika tekniker för formgivning. Möjligheterna är
oändliga, endast fantasin sätter gränserna!

14.45

Buss till Kiruna för besök i den intressanta LKAB-gruvan. Därefter transfer till
flygplatsen.

19.00
20.40

Avresa från Kiruna med SK1047
Ankomst till Stockholm/Arlanda

Med reservation för ändringar utanför vår kontroll. Alla tider är preliminära.

