ICEHOTEL
15-17 mars 2019

VÅR HISTORIA
PÅ SJUTTIOTALET BÖRJADE Yngve Bergqvist köra
forsränningsturer, fiske, restaurang och museum i Jukkasjärvi.
Sommaren blomstrade men vintern var tuff. Yngve reste ner
till Japan och blev inspirerad av deras iskonst och bjöd in två
japanska iskonstnärer för att hålla en workshop i Jukkasjärvi.
DÄREFTER KOM EN förfrågan från en fransk konstnär som
ville göra vernissage i ett rum som var helt och hållet vitt och
Yngve tog tillfället i akt och byggde en konsthall i is och snö,
den första igloon!
EN KVÄLL BLEV det så att en specialstyrka från armén fick
prova sova i igloon, det bäddades med renskinn och alla
väntande med spänning på kommande morgon, truppen
väcktes av Yngve med varm lingondricka samt bastu bad och
styrkan var helt tagna av upplevelsen!
Idén till ICEHOTEL var född!

DÄR ICEHOTEL STÅR möter man också Torne älven, hjärtat i allt vi
gör. Torneälven är en av Sveriges nationalälvar. Den börjar i
Torneträsk och rinner sedan 520 km genom Norrbotten, ner till
Haparanda.
PÅ VINTERN FRYSER älven och bildar ett nästan metertjockt lager is. I
mars, när isen är som tjockast, skördar vi och lagrar i vårt islager för att
senare kunna använda till kommande ICEHOTEL, event och isprodukter
runt om i världen.
JUST UTANFÖR STRANDEN går en strömfåra där vattnet färdas stabilt
framåt, tillräckligt fort för att inte bilda en oklar, mjölkig is, men
tillräckligt sakta för att inte röra upp sediment från botten.
VI SKÖRDAR PÅ våren, då isen är som tjockast. Cirka 2 500 block, runt
två ton st. Av det blir det ICEHOTEL världens första, eller största hotell
av snö och is, men det som driver oss i snart 29 vintrar är konsten!

FJÄRRAN FAST NÄRA
90 minuter flyg från/via Stockholm dagligen (SAS eller Norwegian).
18 timmar nattåg från/via Stockholm (SJ)
20 minuter från Kiruna.
200 km norr om Polcirkeln.
Väl på ICEHOTEL ligger alla upplevelser bekvämt på gångavstånd.
240 BÄDDAR, varma och kalla i form av isrum, konstsviter,
deluxsviter, arktiska stugor, nordiska stugor och kaamos hotellrum
MAT & DRYCK är viktigt för oss på ICEHOTEL. Därför erbjuder vi
något som passar alla sinnen och stämningar, såväl
gourmetrestaurang som hemtrevlig gemyt och cafékänsla
MÖTESLOKALER för 100 personer i traditionella konferenslokaler
eller ovanliga mötesplats

UPPLEV MED XLNT TRAVEL & ICEHOTEL
FREDAG
Inresa på valfritt sätt
Ca 15.00 ICEHOTEL och incheckning varmt boende
16.00, Besök och guidad tur ICEHOTEL 365
19.00, Norrskenssafari med 2-rätters middag*

* NORRSKENSSAFARI PÅ SKOTER
En klar himmel, mörker och lite tålamod är det bästa receptet för norrskensspaning. På denna tur tar ni skoter ut i vildmarken,
där norrskenet syns som allra bäst, långt bort från elektriska ljus. Ett spännande äventyr där ni både kör skoter och har chans
att uppleva ett fantastiskt norrsken. Ni delar skoter och turas om att köra genom det mörka vinterlandskapet, efter er guide.
Guiden stannar ofta för att berätta om norrskenet som fenomen, hur det uppstår, och för er att hinna spana och ta egna
bilder. Efter vägen stannar ni till i en varm vildmarksstuga där guiden serverar en tvårättersmiddag.

UPPLEV MED XLNT TRAVEL & ICEHOTEL
LÖRDAG
08.00, Frukost
11.00, Hundspannstur med vildmarkslunch, ca 4h*
15.30, Incheckning kallt boende
17.00, Guide informerar om hur det fungerar att
sova kallt
18.00, Middag i Restaurang Värdshuset, 5- rätters
ismeny

*TILLVAL HUNDSPANNSTUR MED LUNCH SOM PASSAGERARE, SEK 3400:- PER PERSON
Följ med som passagerare på denna tur och åk med i guidens släde. Åk ut på en mini-expedition i vinterlandskapet
med hundspann. De vita vidderna ger en otrolig frihetskänsla och de ivriga hundarnas energi fyller luften. Halvvägs
genom turen stannar ni till i en mysig vildmarkscamp där ni serveras en traditionell lunch. Turen avslutas på
ICEHOTEL.

UPPLEV MED XLNT TRAVEL & ICEHOTEL
SÖNDAG
08.00, Frukost
10.00, Utcheckning
10.30, Lunch hos Nutti Saami
Siida*
12.30 Hemfärd på valfritt sätt

*NUTTI SAAMI SIIDA
Vi lämnar nu Ishotellet för denna gång. Efter utcheckning stannar vi av i Samevistet Nutti Saami Sida. Här får vi höra
och uppleva den samiska kulturen och hur människor och naturen lever i symbios med varandra över en lättare
lunch på traditionellt vis bestående av renkött och bröd. Hemfärd på valfritt sätt.

