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Scandinavian Sami Photoadventures välkomnar 
dig att följa med oss ut och uppleva norrskenet och 
lära mer om naturen på de bästa platserna för att se 
norrsken i Kiruna. 

Du kan låna kamerautrustning av oss eller ha med 
din egen utrustning. Vare sig du är nybörjare eller 
mer erfaren i fotografi så hjälper våra guider dig att 
ta bilder att ta med dig hem till ditt album. 
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Under tiden vi väntar på norrskenet lär vi dig, med hjälp 
av kameran, mer om den arktiska naturen, om samiskt 
liv och grunderna i norrskens- och nattfotografering. 
Vi tar bilder av norrsken, av oss själva och av naturen 
runt oss. 

Vi kan inte garantera att du kommer att få se norrsken, 
men om det inte blir en norrskensnatt undervisar vi dig i 
hur du gör för att du själv, senare, med din egen 
kamera, kan ta bra norrskensbilder. Vi avslutar kvällen 
med varm dryck vid elden.

Pris: 1 690 SEK/vuxen. Barn 10-15 år 1 050 SEK/barn. 
Barn delar kamera med vuxen.  Privat tur 8 000 SEK, 
max 4 pers, även barn under 10 år. Deltagare utöver 
detta 1 690 SEK/pers. SD kort är ej inkluderat i priset.  

I priset ingår: Transfer från Icehotel, Kiruna turistbyrå 
eller Camp Ripan, guide, varma kläder och skor, lampa 
och kamerautrustning (kamera + stativ).
   Under turen finns möjlighet att värma sig antingen 
i vår lavvu, i stuga eller vid öppen eld (beroende på 
norrskensprognos och väder har vi flera locations), 
men vi rekommenderar varma kläder för säsongen, 
handskar, fingervantar och en bra mössa. 

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

Avgångar: Dagliga turer 1 sept – 15 april, 
kl 19.30–23.30, tiden är ungefärlig. Avfärd 1 timme 
senare vid sommartid. (Avgår från Icehotel 19.00, vid 
sommartid 20.00). Ingen tur 24 och 31 december.

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

Turen körs 1 Sept 2020 - 15 April 2021
Priser giltiga 1 Maj 2020 - 30 April 2021


