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MÖTS HOS OSS
BYT POOL MOT ett dopp i porlande Torne älv, nattliv mot dans under norrsken och traditionella hotellrum mot övernattning bland iskonst – allt är möjligt
på Ichotel. Här får ni tillsammans uppleva en unik
mötesplats som låter er som grupp inspireras och
uppleva prisbelönta måltider, orörd norrländsk vildmark och magisk konst av snö och is – året runt.
Så länge vi vet har människor samlats i naturens rum
och runt elden för att samtala och känna gemenskap.
Här i Jukkasjärvi har man mötts från hela världen
och skapat nya minnen tillsammans sedan 1989,
men mötestraditionen i byn går längre tillbaka än så.

Jukkasjärvi är en historisk marknadsplats där man
träffats och utbytt erfarenheter sedan urminnes tider.
Vi tror att de kreativa idéerna är viktigare än någonsin. På Icehotel har en stor del av mötena alltid skett
utomhus och det finns gott om plats här i vår norrländska omgivning.

Vi har samlat fyra konferensförslag som låter er
mötas bland originalkonst, under arktiskt ljus och
naturnära aktiviteter. Oavsett om det är en kurs,
kickoff eller konferens som ni planerar har Icehotel
något som passar, välj ett av våra färdiga paket eller
skräddarsy ett eget alternativ som passar just er.
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EVOLVE
KURS OCH UTBILDNING HOS OSS

LÅT ER INSPIRERAS av den norrländska naturen på årets konferens. Icehotel har allt som ni behöver för en
traditionell konferens - men med en touch av vildmark. I detta konferenspaket får ni en unik upplevelse 20 mil
norr om Polcirkeln samtidigt som ni får tid till att reflektera och utbyta erfarenheter för att utvecklas både individuellt och som grupp. Under dagarna har ni tillgång till konferenslokal på Icehotel eller till naturen i vår
omgivning. På kvällarna samlas ni tillsammans för att avnjuta mat med säsongens lokala och norrländska
smaker - antingen i restaurangen eller ute i vildmarken.

DAG 1
◊ Transfer Kiruna FLP - Icehotel
◊ Icehotel välkomstvärd*
◊ Privat guidad tur och isdrink i Icebar
◊ Lunch och 3-rätters middag med vinpaket
◊ Konferenslokal inkl. eftermiddagsfika
◊ Boende i varm logi

DAG 3
◊ Konferens inkl. förmiddagsfika
◊ Lunch
◊ Transfer Icehotel - Kiruna FLP
PRIS FRÅN
7 122 kr/person**

DAG 2
◊ Heldags konferens inkl. för- och eftermiddagsfika
och lunch
◊ Vildmark- eller norrskensmiddag efter säsong
◊ Boende i varm logi
FOTO: ASAF KLIGER

Tillgängligt året runt. *Icehotel välkomstvärd är tillgänglig dag 1 för uppstart. **Priset är en indikation på startpris per person exkl. moms och avser
del i dubbelrum, boende i kall logi eller singelrum tillkommer mot en extra kostnad. Minimum 4 personer
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TEAM FEELING
BYGG DITT TEAM MED ICEHOTEL

I detta konferenspaket får ditt sällskap mycket tid tillsammans att bygga band, samarbeta och skapa
relationer. Teamet kommer att känna en stark gemenskap efter några dagar tillsammans i vår unika
miljö där ni genom konst, kreativa möten och ljuvliga matupplevelser kommer känna närvaro, uppleva
naturfenomen och bli stärkta som grupp.
Lägg till en föreläsning med äventyraren Robin Trygg för att inspirera och motivera teamet ännu mer. År
2011 blev Robin Sveriges yngsta att bestiga Mount Everest och idag har Robin bestigit berg på världens
alla kontinenter. I sin föreläsning berättar han personligt om de utmaningar han varit med om och hur
viktig motivationen är – oavsett om det gäller bergsklättring, karriären eller personlig utvecklig.
DAG 1
◊ Transfer Kiruna FLP - Icehotel
◊ Icehotel välkomstvärd*
◊ Privat guidad tur och isdrink i Icebar
◊ Lunch
◊ Konferenslokal inkl. eftermiddagsfika
◊ Vildmark- eller norrskensmiddag efter säsong
◊ Boende i varm logi

DAG 3
◊ Konferens inkl. förmiddagsfika
◊ Lunch
◊ Transfer Icehotel - Kiruna FLP
PRIS FRÅN
7 994 kr/person**
Mot förfrågan/offert: Föreläsning om motivation, på

DAG 2
◊ Konferens inkl. förmiddagsfika och lunch
◊ Challenge Park eller Isskulptering och team building med utelunch
◊ 3-rätters middag med vinpaket
◊ Boende i varm logi

plats på Icehotel med äventyraren Robin Trygg.
Läs mer om Robin: http://tryggaresor.com/

del i dubbelrum, boende i kall logi eller singelrum tillkommer mot en extra kostnad. Minimum 4 personer
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Tillgängligt året runt. *Icehotel välkomstvärd är tillgänglig dag 1 för uppstart.**Priset är en indikation på startpris per person exkl. moms och avser

ADRENALIN
UTMANA DIN GRUPP

TA MED DITT sällskap på ett riktigt äventyr där Icehotel låter er byta mötesrummet mot den friska
naturen. Kreativa möten varvas med fartfyllda aktiviteter som både får er att stärkas som team och ger
minnen för livet. Under forsränningen utmanas ni av kraften från Torne älv när ni tillsammans färdas i
omväxlande lugnt vatten och utmanande forsar. På kvällarna samlas ni kring borden i restaurangen eller
kring den öppna elden i vildmarken för att uppleva säsongens norrländska råvaror.

Under dessa dagar får ni mycket tid tillsammans i en miljö där konst, utmanande aktiviteter och unika
naturupplevelser formar er gemenskap och stärker er både som grupp och individuellt.

DAG 1
◊ Transfer Kiruna FLP - Icehotel
◊ Icehotel välkomstvärd*
◊ Lunch
◊ Konferenslokal inkl. eftermiddagsfika
◊ Privat guidad tur och isdrink i Icebar
◊ Vildmark- eller norrskensmiddag efter säsong
◊ Boende i varm logi

DAG 3
◊ Konferens inkl. förmiddagsfika
◊ Lunch
◊ Transfer Icehotel - Kiruna FLP
PRIS FRÅN
6 582 kr/person**

DAG 2
◊ Forsränning på Torne älv inkl. lunch i naturen
◊ 3-rätters middag med vinpaket
◊ Boende i varm logi
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Tillgängligt 1 augusti - 1 oktober. *Icehotel välkomstvärd är tillgänglig dag 1 för uppstart. **Priset är en indikation på startpris per person exkl. moms
och avser del i dubbelrum, boende i kall logi eller singelrum tillkommer mot en extra kostnad. Minimum 8 personer
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TID FÖR REFLEKTION
TILL STYRELSEN ELLER LEDNINGSGRUPP

TILLÅT ER SOM grupp att stanna upp och ta en paus i den tysta norrländska naturen. Här har ni en
perfekt plats för att tillsammans utbyta tankar och funderingar. Under dagarna får ni tid i en inspirerande miljö där ni får uppleva unik iskonst och fantastiska norrländska smaker.
Dag två använder ni processkort från Icehotel som är speciellt framtagna med Katarina Eker. Ni får en
digital uppstart tillsammans med Katarina där ni går igenom korten och hur ni ska gå till väga. Katarina
är ledartränaren som med driv, engagemang och passion knuffar på det som står i vägen för att skapa
resultat och en väg framåt för organisationer. Efter en dag med Katarina har ni nya redskap för att ta era
problemställningar och göra de till framgångssagor.
DAG 1
◊ Transfer Kiruna FLP - Icehotel
◊ Icehotel välkomstvärd*
◊ Lunch
◊ Konferenslokal inkl. fika i lavvun
◊ Privat guidad tur och isdrink i Icebar
◊ Vildmark- eller norrskensmiddag efter säsong
◊ Boende i varm logi

◊ Basturitual
◊ 3-rätters middag med vinpaket
◊ Boende i varm logi

DAG 2
◊ Konferenslokal inkl. fika
◊ Vandring eller längdskidor med processkort inkl.
lunch i naturen.

PRIS FRÅN
9 859 kr/person**

DAG 3
◊ Konferenslokal inkl. fika
◊ Lunch
◊ Transfer Icehotel - Kiruna FLP
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Tillgängligt året runt. Fika i Lavvu (tipi-tält) samt vandring t.o.m. 30 september, sedan längdskidor. *Icehotel välkomstvärd är tillgänglig dag 1 för
uppsrtart **Priset är en indikation på startpris per person exkl. moms ochavser del i dubbelrum, boende i kall logi eller singelrum tillkommer mot en
extra kostnad. Minimum 4 personer, max 16 personer.
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UNDER NORRSKEN
UPPLEV VILDMARKEN TILLSAMMANS

MÖTS I DEN arktiska vildmarken, under dagarna växlar ni mellan fartfyllda aktiviteter och möten i konferenslokalen. Ni får testa att köra skoter genom det arktiska mörkret och spana efter det magiska dansande
norrskenet. Dag två färdas ni med hundspann genom snötäckt skog där ni njuter av vinterns tysntad och
allt som hörs är hudarnas tassar och slädens medar mot marken.
Med det här paketet får ni en unik upplevelse i det snötäckta vinterlanskapet 200 km norr om Polcirkeln.
Tillsammans får ni inspirerande dagar bland magisk iskonst, vildmark och prisbelöönta måltider.

DAG 1
◊ Transfer Kiruna FLP - Icehotel
◊ Icehotel välkomstvärd*
◊ Lunch
◊ Privat guidad tur av Icehotel
◊ Konferenslokal inkl. fika
◊ Privat norrskenssafari på skoter inkl. middag
◊ Boende i varm logi
DAG 2
◊ Konferenslokal inkl. för- & eftermiddagsfika
◊ Privat hundspannstur med lunch

◊ Ismeny inkl. vinpaket
◊ Boende i kall logi
DAG 3
◊ Konferenslokal inkl. fika
◊ Lunch
◊ Transfer Icehotel - Kiruna FLP
PRIS FRÅN
12 483 kr / person**
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Tillgängligt december-april. *Icehotel välkomstvärd är tillgänglig dag 1 för uppstart **Priset är en indikation på startpris per person exkl. moms och
avser del i kallt boende och singelrum i varmt boende. Minimum 10 personer, max 30 personer.
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