
 

 

 
 

RESA TILL JOKKMOKKS MARKNAD MED BESÖK PÅ ICEHOTEL 
4 - 6 FEBRUARI 2022 

 
PROGRAM 

 
4 feb Dag 1 Flygresa, Vuollerim och Jokkmokk 
Fredag   
 08.15 Avresa från Arlanda med SK1004 
 09.35 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 smak-
upplevelser. 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 
 

5 feb Dag 2 Jokkmokks Marknad  
Lördag   
  Frukost på hotellet 
   
 08.00 Avresa med buss från hotellet till Jokkmokk. 

 
Under förmiddagen fortsätter vi att uppleva marknaden i Jokkmokk. Ett besök på det 
mycket trevliga och intressanta samemuseet Ajtte ingår men dagen är fri att på egen 
hand upptäcka marknadens alla delar. Missa inte 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. 
   

 
 
 
 



 

 

6 feb Dag 3 Jukkasjärvi 
Söndag   
  Frukost på hotellet. 
   
 07.30 Avresa med buss från hotellet till Jukkasjärvi. Resan tar ca 2 timmar.  
   
 09.30- 

12.15 
Guidat besök i LKAB-gruvan. Fikapaus med smörgås ingår.  

   
  Innan vi lämnar Kiruna hinner vi med ett kort stopp vid Kiruna kyrka. Därefter fortsätter 

vi mot Jukkasjärvi och Icehotel. 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". 

  
  Under besöket i Jukkasjärvi har vi tid att beundra de vackra issviterna på ishotellet och 

vi hinner också med ett besök i Jukkasjärvi kyrka med den berömda altartavlan av Bror 
Hjorth. 

   
 13.30 Lunch på Icehotel Restaurant 

 
  På eftermiddagen finns fri tid att gå runt på egen hand. 

 
 16.45 Avresa mot flygplatsen i Kiruna 
   
 18.30 Avresa från Kiruna med SK1047 
 20.10 Ankomst till Stockholm/Arlanda 

 
 

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

 
 


