
 

 

 
 

RESA TILL JOKKMOKKS MARKNAD 
MED BESÖK PÅ ICEHOTEL 

8 - 10 FEBRUARI 2019 
   

 
Pris och villkor för resan 
 

Pris per person i delat dubbelrum 12 900: - 
Enkelrumstillägg 1 500: - 
Avbeställningsskydd 5 % av resans pris 
Hundspannstur i Jukkasjärvi * 1 400: - 
Skotertur i Jukkasjärvi ** 1 500: - 
Isskulpteringskurs i Jukkasjärvi *** 950: - 

 
* Utflykt med hundspann 1,5 timme inkl. fikapaus. 
** Skotertur 1,5 timme. Två personer per skoter som turas om att köra. Fikapaus ingår. 
*** Kursen är på 1,5 timme. Ingen mat ingår. 
 
För samtliga tillvalsaktiviteter krävs minst 4 deltagare/aktivitet 
 
I priset ingår:  
• Flyg Stockholm-Luleå och Kiruna-Stockholm med SAS 
• Boende i delat dubbelrum på hotell Scandic Gällivare i Gällivare 8 - 10 februari 
• Frukostbuffé på hotellet  
• Lunch i Vuollerim 8 februari inkl smakprover, soppa, smörgås, måltidsdryck, kaffe och kaka 
• Middag i Jokkmokk 8 februari exkl dryck 
• Middag i Vuollerim 9 februari exkl dryck 
• Lunchbuffé i Jukkasjärvi 10 februari inkl måltidsdryck 
• Alla i programmet omnämnda busstransfers 
• Guide i Jokkmokk enligt programmet 
• Entré till Ajtte samemuseum, Jokkmokks Tenn samt föreläsning i Jokkmokk 
• Guidad tur i Icehotel 
• Guidat besök i LKAB-gruvan i Kiruna  
• Färdledare från Ask Mr. Nilsson under hela resan 
 
I grundarrangemanget ingår ej: 
• Övriga arrangemang, måltider och drycker ej nämnda ovan  
• Tilläggsval 
• Avbeställningsskydd  
 
Vi reserverar oss för ändringar utanför vår kontroll. 
 
ANMÄLAN OCH BETALNINGSVILLKOR 
I samband med anmälan skickar vi en faktura på anmälningsavgiften 1 000: -per person. Anmälningsavgiften är inte 
återbetalningsbar vid ev avbokning. Antal resenärer i gruppen är minst 20 och max 40 personer. Skulle vi ställa in 
resan pga för få deltagare, betalas givetvis hela anmälningsavgiften tillbaka. Anmälningsavgiften dras av från 
slutfakturan som ska vara betald senast 31 december. Färdhandlingar och slutfaktura skickas ut i mitten av december 
Resan kan inte betalas med kreditkort. 
 
AVBESTÄLLNINGSVILLKOR OCH AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
Inbetalade belopp återbetalas ej utom vid avbokning pga sjukdom för den som har avbeställningsskydd 
(återbetalning sker genom försäkringsbolaget i dessa fall). Avbeställningsskydd måste senast tecknas i samband med 
första delbetalning. Avbeställningsskydd gäller vid egen eller nära anhörigs akuta sjukdom eller dödsfall och 
läkarintyg ska uppvisas. 
 
 
 



 

 

ÖVRIGT 
Väder är ju alltid svårt att förutsäga, men temperaturen i Jokkmokk i februari brukar vara omkring -20 – -25 C, men 
det kan vara både kallare och varmare. Det är dock en torr kyla som gör att det inte känns fullt så kallt som det låter. 
Den klädsel som behövs är en bra vindtät jacka, täckbyxor eller överdragsbyxor, ylletröja, vantar, sjal och mössa. 
Underkläder i ull eller bomull, inga syntetplagg för det kyler, inga nylonstrumpor eller tights i syntet. Helst ska man 
klä sig i lager på lager. Vinterkängor eller stövlar, inga tunna skinnstövlar eller boots. Skon ska kunna rymma en 
yllesocka.  
 
De som väljer att delta i någon av aktiviteterna i Jukkasjärvi bör tänka på att klä sig extra varmt den dagen (givetvis 
beroende på hur kallt det faktiskt är) med varma byxor och mössa och halsduk som täcker huvud och hals väl. 
Eftersom man sitter stilla under turen är det lätt att bli nedkyld. Kläder finns att hyra på plats, men bara i begränsad 
mängd. Hundspannsföretaget kan stoppa gäster från att delta i turen om de tycker att någon har för dålig klädsel. 
 
Många aktiviteter sker utomhus så bra klädsel är viktigt för att få ut så mycket som möjligt av resan. 
 
Har du behov av specialmat eller någon allergi som vi behöver känna till är det viktigt att du meddelar detta i 
samband med anmälan. Våra måltider är ofta specialarrangerade för oss och därför är det extra viktigt att i förväg 
veta vilken specialmat vi ska förbereda för. Meddela även om du har problem med rörlighet eller annat som är bra 
för oss att känna till.  
 
Flygtiderna kan fortfarande komma att ändras, så om ni ska boka anslutning till Stockholm bör ni diskutera med oss 
först och dessutom ha mycket god marginal. Vi rekommenderar inte att boka anslutningsflyg samma morgon vid 
utresan pga risken för förseningar pga väder den tiden på året.  
 
 
I övrigt hänvisas till ”SRF’s villkor för paketresor” som finns på vår hemsida eller som skickas på begäran. 
 
Ask Mr. Nilsson AB 
Carina Axelsson  
21 september 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 


