JOKKMOKKS
VINTERMARKNAD
En garanterat gnistrande vit resa!

Att uppleva det speciella ljuset och känna den
torra kylan samtidigt som man vandrar runt på
Jokkmokks marknad är ett minne för livet.
Europas största och äldsta vinterfest – Jokkmokks vintermarknad har i mer än 400 år samlat människor i början av februari varje år. Följ
med på en rundresa i norr som går i samernas
tecken, där vi upplever bl.a. Jokkmokks marknad, Kiruna, Icehotellet och Luleå. Välkommen
på en oförglömlig vinterresa!
Dag 1 Uppsala – Umeå
Färden går via Sundsvall till Höga Kusten bron
som går över Ångermanälven och är en av världens största hängbroar – totalt 1 800 meter lång
och bropelarna mäter 180 meter ovanför vattenytan. I samband med att den 32 kilometer nya
Europavägen byggdes, så tillkom även ca 30
broar och viadukter, både över dalgångar och
vattendrag i det natursköna landskapet. Vi passerar Nordingrå och kommer på kvällen fram till
björkarnas stad – Umeå. Vi inkvarteras på Scandic Plaza och hinner med en tur på stan innan
det är dags för middag. 57 mil

världsarvslista och är Sveriges största kyrkby.
Stugorna användes för övernattning vid de stora
kyrkhelgerna. Vi stannar för lunch i Luleå innan
vi fortsätter norrut till Töre där vi lämnar Norrbotten och styr kosan in i Lappland och samernas land. På kvällen kommer vi fram till Gällivare
där vi stannar i två nätter. Vi bor centralt och
trevligt på Hotel Lapland med fri entré till hotellets spa, gym och bastu. Gemensam middag på
hotellet. Om vädret är klart och kallt har vi möjlighet att efter middagen ta en promenad till
järnvägsbron varifrån vi kan beundra det fantastiska fenomenet norrsken 49 mil

Dag 3 Kiruna och Jukkasjärvi
Vi tar plats i bussen och beger oss norrut där vi
börjar med ett besök och rundvandring på det
välkända Icehotel i Jukkasjärvi. Icehotel har
blivit en av norra Europas mest välkända turistattraktioner. Det byggs upp varje år och har
öppet mellan december till april. Totalt krävs det
35 000 ton snö och ytan är på 5500 kvm. År 1993
byggde grundarna av Icehotel en liten bar i hotellet där allt från bardisken till glas och möbler,
gjordes av is från Torne älv. Jukkasjärvi – den
Dag 2 Umeå – Gällivare
lilla byn som nu blivit världsberömd tack vare
Frukost och avfärd längs Bottenviken förbi Piteå detta ishotell designas varje år av olika konstnätill Luleå där vi gör ett besök i Gammelstaden.
rer. Vi kan på egen hand gå runt och njuta och
Gammelstaden brukar ofta beskrivas som det
se alla olika rum samt besöka Isbaren. Från
egentliga Luleås äldsta del. Kring kyrkan ligger säsongen 2016/17 prövar man ett året-runt öpen kyrkstad med 408 kyrkstugor i nära ursprung- pethållande med hjälp av kylteknik. Ishotellet
ligt skick. Kyrkstaden finns med på Unescos
har angivits som ett av Sveriges sju underverk.

RESFAKTA
Avresa: 1 februari, 5 dagar

Pris: 7 525 kr
I priset ingår:
- Bussresa
- Del i dubbelrum
- Fyra middag
- Fyra frukost
- Besök på Jokkmokks marknad
- Entré Ishotellet
- Reseledare
Tillval per person:
Enkelrum 1 600 kr
Logi:
Scandic Plaza, Umeå
Grand Hotell Lappland, Gällivare
Scandic Skellefteå

Det är inte ovanligt att genomsnittstemperaturen är 25 minusgrader eller lägre under marknadsdagarna - kom därför ihåg att ta med
varma kläder!
Telefon 018-10 25 00
www.hogbergsbuss.se
Vi åker den sista milen till gruvstaden Kiruna där
rivningen är i full gång. Totalt är det 3 000 lägenheter som kommer att rivas i Kiruna under flytten. Det gamla stadshuset har rivits och ett

En garanterat gnistrande vit resa!
helt nytt, Kristallen, har byggts upp, med
inflyttning hösten 2018. Planen var att stadshuset skulle flyttas i en bit, men det visade
sig vara teknisk omöjligt. Även stadskärnan
rivs och byggs upp i ny skepnad tre kilometer österut. Vi gör givetvis ett besök i Kiruna
kyrka, som beräknas flytta först under
2025. Tillbaka till vårt hotell för middag och
samkväm. 24 mil

sökarna och det utkommer ett program
varje år som kommer att delas ut i bussen.
Här finns allt från traditionella knallar till
samiska hantverk och renar. Jokkmokks
marknad består av så mycket mer än bara
samiska kvalitetsprodukter och lokal mat.
Här finns även utställningar, renrajd, föreställningar hundspann på sjön, skoterkörning och helikopterlyft. På eftermiddagen
kliver vi ombord på bussen igen och åker till
Dag 4 Jokkmokk – Skellefteå
Skellefteå och vårt hotell för natten. Även
Vi vänder söderöver och färdas till samerhär finns en kyrkstad – Bonnstan, böndernas centralort – Jokkmokk. Här har samerna nas stad som består av 116 kyrkstugor. I
hållit vintermarknad sedan 1605. Denna väl- Sverige har det funnits drygt 70 kyrkstäder,
kända marknad har gamla traditioner, då det men det finns endast 16 ”levande” kyrkstäredan under kung Karl IX utgick ett påbud
der kvar, däribland i Skellefteå. De anlades
att anordna marknader i Lappmarken, så
eftersom det var kyrkoplikt i landet. Den som
denna marknad har just firat 414 år. Jokkvill kan ta en stärkande promenad innan det
mokks marknad har mycket att erbjuda be- är dags för ett efterlängtat besök i restau-

rangen där vår middag väntar på oss. 35 mil.
Dag 5 Skellefteå – Uppsala
Frukost innan vi gör det bekvämt för oss i
bussen för att åka den sista biten ner till
våra respektive hemorter. Under hemresan
stannar vi för kaffe och lunch och vår reseledare kommer att stå för lite underhållning i
bussen. 70 mil

