
Följ med på en härlig tur till Abisko där vi 
kombinerar foto med att må gott.

Ta med dej din kamera och upplev hösten i fjällen. 

När nätterna är lite kallare gör hösten sig påmind 

och fjällsluttningarna sprakar i alla tänkbara färger. I 

kvällens hemtrevliga mörker har vi också stor möjlighet 

att fånga norrskenets dans över himlen. Hösten är den 

perfekta tiden för att öva upp sina färdigheter med 

kameran samtidigt som man hinner njuta av den klara 

luften och de vackra färgerna och må gott. Vi erbjuder 

en härlig vistelse i fjällen med foto och wellness Vi tar 

dig med ut och hjälper dig hur du fångar det du vill. 

Tillsammans spenderar vi 4 dagar på fjället och 

fördjupar våra kunskaper samtidigt som vi mår gott 

på olika sätt, med god mat, trevlig samvaro och vila i 

lugnet. Kanske hittar du ett nytt smultronställe.

När: September

Deltagare: Minimum 4, maximum 12 pers

Pris från: 3 900 kr/person

Vad ingår: 4 dagars foto- och wellnessaktiviteter, liften till 

Nuolja, avslutningsmiddag dag 3, personlig 

rådgivning, möjlighet att låna kamerautrustning

Dag 1

Vi träffas på Abisko Mountainlodge kl 16:00 för 

presentation och gå igenom helgens program. Vi tittar på 

kamerautrustningen och gör vår första fotosession i det 

vackra landskapet. 

Dag 2

Vi startar morgonen med ett wellnesspass. Vi packar 

ryggsäcken med kameran och dagens lunchpaket.  Tar liften 

upp på Nuolja, med utsikt över Torneträsk och Čuonjávággi 

- Lapporten. Till kvällen bjuds du in till en samisk afton, 

under norrskenet.

Dag 3

Möter vi soluppgången. När kameran är packad beger vi 

oss ut i det höstiga landskapet och fokuserar på både stort 

och smått. På em finns tid för bastu och att må gott. Vi 

avslutar med gemensam middag.

Dag 4

Vi startar med en sista wellness aktivitet innan det är dags 

att checka ut och tänka på hemresan.
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