
Norrskenstur med middag i AbiskoNorrskenstur med middag i Abisko

Scandinavian Sami Photoadventures tar dig med 
på  en tur till Abisko. Här äter vi middag, lär oss 
mer om naturen i området, samisk kultur och om 
norrskenet.   

Vi vandrar ut i Abisko nationalpark för att se och 
uppleva det spektakulära norrskenet. 

Scandinavian Sami Photoadventures tar dig med 
på  en tur till Abisko. Här äter vi middag, lär oss 
mer om naturen i området, samisk kultur och om 
norrskenet.   

Vi vandrar ut i Abisko nationalpark för att se och 
uppleva det spektakulära norrskenet. 

Turen körs 1 Sept 2020 - 7 April 2021
Priser giltiga 1 Maj 2020 - 30 April 2021

Mer information om turen, avbokningsregler och hur vi hanterar Covid-19 finns att läsa på vår web. 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

*Scandinavian Sami Photoadventures fotograferar alla guidningar, vill du inte att vi publicerar bilder på dig ber vi dig säga till våra guider.
Genom att låta dig fotograferas ger du medgivande till publicering på webbsidor och i sociala media.

www.scandinavianphotoadventures.com - email scandinavianphotos@gmail.com - telefon 070 639 05 45
instagram @scan_photos - facebook Scandinavian Sami Photoadventures - tripadvisor Scandinavian Sami Photoadventures

Det här är en kvällstur för dig som vill besöka Abisko 
och uppleva det unika landskapet och naturen i 
nationalparken. 
   Efter en 1,5 timmes biltur äter vi en trerätters 
middag i restaurangen i Abisko. Vår guide berättar om 
naturen och historier från området, samisk kultur och 
om norrskenet i samisk mytologi.

Vi kan inte garantera att vi kommer att se aurora 
borealis men om vädret är bra beger vi oss, efter 
middagen, ut i Abisko nationalpark för att uppleva 
landskapet och om det är väder titta på norrskenet. 
Våra samiska guider är utbildade fotoguider och har 
du med kamera hjälper vi dig att ta bilder. 
   Är det inte väder för norrsken i Abisko kör vi tillbaka 
i riktning mot Kiruna, om vi har tur och himlen öppnar 
sig stannar vi för att, om möjligt, se norrskenet. Vi är 
tillbaka i Kiruna innan midnatt.

Pris: 2 550 SEK/vuxen - ungdom. Barn 3-12 år 
1 550 SEK/barn. Turen rekommenderas ej för barn 
under 3 år på grund av den långa körtiden. 
   Privata grupper 12 200 SEK max 4 pers, deltagare 
utöver detta 2 550 SEK/pers. Dryck och kamera ingår 
ej i priset.

I priset ingår: Transfer från hotellet, trerätters middag, 
samisk fotoguide och lampa, varma kläder och skor på 
förfrågan. 
   Vi rekommenderar varma kläder anpassade för 
årstiden, handskar, fingervantar och en bra mössa. 

Deltagarantal: Minimum 2 vuxna, max 8. Större 
grupper eller andra datum på förfrågan.

Avgångar: 17.00-22.30, tiden ungefärlig. Turen körs 
1 sept - 7 april. Ingen tur 24 och 31 december.


