DESTINATION

NORDKALOTTEN 28 juni-5 juli 2022 – RESEPROGRAM
Välkommen till en intressant och annorlunda resa utöver
det vanliga, en resa som du kommer att minnas länge.
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 tvårättersmiddag. Köket och
maten har fått gott betyg av våra tidigare resenärer.
Vi har en heldag i Luleå med omnejd. En halvdag i
Björkliden med promenader och lunch. Bussresa till
Svolvaer och inkvartering på Ankers Brygge, ett
fantastiskt boende i traditionella fiskestugor på en ö i
staden 250 m från centrum. En dag för en bussutflykt på
Lofoten med minnesvärda vyer. En dag med båtutflykt
till Trollfjorden, resan utgår från hotellets brygga och den
dagen blir resdag tillbaka till Sverige och vårt tåg i
Björkliden. Resans sista dag i norr avslutas med en
heldagstur i Kiruna samt Jukkasjärvi.
OBS Utflyktsprogrammet kan komma att ändras.
Tåget i Björkliden
I resans paketpris ingår följande:
X Tågresa tur och retur enligt färdplan i
1:a klass sittvagn med reserverad plats.
X Sovvagnslogi i fyra nätter i 2 - bäddskupé med
komplett bäddutrustning. Den som reser ensam
kommer att bli inkvarterad med någon annan
dam/herre.
X Måltider i restaurangvagnen på fram- och återresa
(4 frukost + 2 lunch + 4 middag).
X Utflykt i Luleå med omgivningar.
X Busstur Luleå/Gammelstad.
X Lunch i Björkliden.
X Busstransfer Björkliden – Svolvaer.
X Anker Brygge i Svolvaer, dubbelrum i 3 nätter
inkl. frukost.
X Heldagsrundresa med buss i Lofoten inkl. lunch.
X Halvdagstur med båtresa till Trollfjorden inkl. lunch.
X Busstur med guidad tur ner i Kirunagruvan
inkl. Lunch. På vägen tillbaka till tåget stannar vi i
Jukkasjärvi där vi bland annat besöker Ishotellet.
För din bekvämlighet ingår det mesta i vårt paketpris.
Kalmar Veterantåg är researrangör och görs
som medlemsresa.
Vi förutsätter att du är vaccinerad och kan
visa upp vaccinations bevis.

PRIS 20 900 KR/PERSON
Med reservation för eventuell prisjustering beroende på
valutahöjning etc.
Möjlighet finns att stiga på i Kalmar, Nybro, Emmaboda,
Alvesta, Nässjö och Hallsberg.
Frågor besvaras helst via mail kalmarvetarantag.se eller
telefonnummer 0709 49 84 44

Bokar gör du enklast genom att klicka på länken ”Boka här”
och fylla i formuläret. Därefter får du en bokningsbekräftelse
från oss via e-post och då betalar du in den obligatorisk
bokningssavgiften på 4 500 kr/ person. Resterande summa
inkl. medlemsavgiften på 175 kr ska vara inbetald senast den
15 april.
OBS Om du av någon anledning tvingas avboka din
resa före 2 april 2022 så kommer bokningsavgiften att
återbetalas. Om avbokningen sker efter den 2 april återbetalas
halva avgiften på 10 450 kr för att täcka våra kostnader.
Vi följer lagen om GDPR.

