DESTINATION

NORDKALOTTEN 30 juni-8 juli 2018 – RESEPROGRAM
Destination Nordkalotten, en resa som du kommer att
minnas länge och som du kanske bara gör en enda gång i
ditt liv. Dessutom, till ett fördelaktigt paketpris, mycket
tack vare våra föreningsmedlemmars ideella insatser.
Du reser trivsamt och komfortabelt med ett av Europas finaste och mest kompletta veterantåg i stålkonstruktion. SJ-fordon från tidsepoken 1950-1968 med ellok
som dragkraft, ett tidstypiskt SJ-nattåg från 1950-70tal.
I tåget ingår bland annat en klassisk restaurangvagn samt
en trevlig Clubvagn med barservering, 1:a klass sittvagnar och bekväma sovvagnar. Under tågresan serverar vi
kompletta måltider i restaurangvagnen. Allt från frukost,
lunch till en tvårätters middag. Köket och maten har fått
gott betyg av våra tidigare resenärer.
Vi har en heldag i Luleå med omnejd. En halvdag i
Björkliden med promennader och lunch. Bussresa till
Harstad och hotellnatt där. En heldag på Hurtigruten. Vi
har valt ut en dag i Hurtigrutens resekalender som passar
in för oss. Hurtigruten, legendarisk och världsberömd, har
i över 100 åt utgjort livsnerven för den norska kusten och
öbefolkningen. Båtarna går längs atlantkusten, från Bergen i söder till Kirkenes i norr. Hurtigruten som trafikeras
av 11 båtar året runt, är en fascinerande blandning av lyxigt kryssningsfartyg till folklig bruksbåt och lastfartyg.
www.hurtigrutenresan.se
Vi stiger av i Svolvaer där vi har 1 dag för egna utflykter och 1 dag för en bussutflykt på Lofoten, sista dagen
blir resdag tillbaka till Sverige. Resans sista dag i norr
ägnas åt en heldagstur i Kiruna samt Jukkasjärvi.
OBS! Utflyktsprogrammen kan komma att ändras.

I resans paketpris ingår följande:

XX Tågresa tur och retur enligt färdplan i 1a klass
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

sittvagn med reserverad plats.
Sovvagnslogi i fyra nätter i 2-bäddskupé med
komplett bäddutrustning.
Måltider i restaurangvagnen på fram- och återresa
(4 frukost + 2 lunch + 4 middag).
Utflykt i Luleå med omgivningar.
Busstur Luleå/Gammelstad
Lunch i Björkliden
Busstransfer Björkliden – Harstad
Hotell i Harstad - Logi i dubbelrum inkl.
middagsbuffé samt frukost följande morgon.
Hurtigruten delsträcka Harstad – Svolvaer
inkl lunchbuffé och middag ombord.
Anker Brygge i Svolvaer, dubbelrum i 3 nätter
inkl. frukost.
Heldags sightseeingtur med buss i Lofoten
inkl. lunch.
Busstransfer tillbaka till Sverige.
Busstur ner i Kirunagruvan inkl. bildspel och
lunch på restaurang Ripan.
Sightseeingtur med buss till Jukkasjärvi.

För din bekvämlighet ingår det mesta i vårt paketpris. Det är möjligt att få enkelrum på hotellen i Harstad
och Svolvaer, 4 nätter till en extra kostnad av 2000 kr/
person, samt att om någon annan dam/herre reser ensam
får man dela sovkupé på tåget. Det finns också möjlighet
till 3-bäddskupé till något reducerat pris.

Tåget i Björkliden

VUXEN BETALAR 17 600 KR/PERSON,
BARN 6-15 ÅR ENDAST 11 600 KR/PERSON
Vi reserverar oss för eventuell prisjustering beroende på
valutahöjning etc.
Frågor besvaras helst på e-post
resor@kalmarveterantag.se annars telnr: 0709-498 444
Kalmar Veterantåg är researrangör i samarbete med Bengt
Martins resetjänst i Karlstad för dagsresan med Hurtigruten.

VÄLKOMMEN

till en intressant, annorlunda och exklusiv
resa utöver det vanliga!
Det går bra att boka direkt genom att klicka på länken
Boka här och fylla i formuläret med de uppgifter som efterfrågas. Du får en bokningsbekräftelse från oss med e-post
och då betalar du in en obligatorisk bokningssavgift om
4500 kr/person. Den summan tillgodoräknas när du gör
slutbetalningen som ska var oss tillhanda senast den 15
maj.OBS! OM DU AV NÅGON ANLEDNING TVINGAS
AVBOKA DIN RESA. Före 1 maj 2018 återbetalas bokningskostnaden utan avdrag. Om eventuell avbokning sker
efter detta datum återbetalas 50 % av erlagt belopp detta
för att täcka våra kostnader.

