
INCENTIVE 
PÅ ICEHOTEL



VÄLKOMMEN TILL

ICEHOTEL

VARJE ÅR förser Torne Älv oss 
med is för att kunna bygga ett nytt 

Icehotel, beläget i den lilla byn 
Jukkasjärvi i norra Sverige. Älvens 

is förvandlas och blir till unik 
design och arkitektur - ett 

förgängligt konstprojekt och 
världens första, och största hotell 

helt byggt av snö och is.

Som incentive på Icehotel erbjuder 
vi er två färdiga paket  

innehållande det lilla extra för att 
göra er vistelse extra trevlig och 

minnesvärd. En privat koordinator, 
varma premium ytterkläder, 

aktiviteter och bagagehantering är 
inkluderat i paketen. 

Design: Johan Kauppi & Nina Kauppi 
Foto: Asaf Kliger



LILLA PAKETET
2 NÄTTER

DAG 1
Hundspannstur från Kiruna flygplats

Privat guidad tur av Icehotel
Isdrink i Icebar

Ismeny inkl. vinpaket
Övernattning i kallt boende

DAG 2
Frukost

Privat kurs i isskulptering
Lunch

Norrskenssafari på skoter inkl. middag 
Övernattning i varmt boende

DAG 3 
Frukost

Check out
Transfer till Kiruna flygplats eller tågstation

Pris från 18 225 kr/person

Paketet är tillgängligt mellan december-april. Minimum 8 
personer, maximum 45 personer. Priset är en indikation 

på startpris per person exkl. moms och kan ändras 
beroende på tillgänglighet och säsong. 

Design: Bernadotte & Kylberg 
Foto: Magnus Mårding

Foto: Asaf Kliger

Foto: Asaf Kliger

Foto: Asaf Kliger



STORA PAKETET

4

3 NÄTTERDAG  1
Transfer från Kiruna flygplats eller 

tågstation
Privat guidad tur av Icehotel

Isdrink i Icebar
Ismeny inkl. vinpaket

Övernattning i kallt boende

DAG 2
Frukost

Hundspannstur inkl. lunch 
Jukkasjärvis basturitual

3-rätters middag inkl. vinpaket 
Övernattning i varmt boende

DAG 3
Frukost

Privat kurs i isskulptering
Lunch

Norrskenssafari på skoter inkl. middag 
Övernattning i varmt boende

DAG 4
Frukost

Check out
Transfer till Kiruna flygplats eller tågstation

Pris från 19 274 kr/person

Paketet är tillgängligt mellan december-april. Minimum 
8 personer, maximum 25 personer. Priset är en 

indikation på startpris per person exkl. moms och kan 
ändras beroende på tillgänglighet och säsong. 

Design: Tomasz Czajkowski & Tomasz Jastrzebski  
Foto:  Asaf Kliger
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