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Välkommen till Inlandsbanan
– en fantastisk resa genom storslagen natur

Inlandsbanan sträcker sig 130 mil mellan Kristinehamn i söder 
och Gällivare i norr, en mer än hundraårig kulturskatt. Har du bråt-
tom kan du göra hela resan på två dagar, men vi rekommenderar att 
göra stopp längs banan och stifta bekantskap med allt det fantas-
tiska denna glesbefolkade del av Sverige rymmer.

Här finns stillhet, tystnad, magiska vyer, frisk luft och mid- 
nattssol. Här finns äventyr, vandrings- och cykelleder, fantastiska 
fiskevatten och ett rikt djurliv. Delta i någon av de många festivaler 
som årligen arrangeras utefter banan och ta del av det rika kulturli-
vet och samernas historia. Hoppa på en av fjällbussarna och ta dig 
längre uppåt fjällkedjan. Eller njut av skådespelet utanför tågfönstret 
till det jämna dunket från rälsen som lugnar ner stressade nerver 
och ger dig kraft att återvända till vardagen.

Sverige besitter oerhörda naturtillgångar, och mycket av det är 
samlat i de norra delarna av landet. Här finns malmfyndigheter, skog, 
vattenkraft och en turismnäring som står i sin linda. Naturen och 
besöksnäringen är tätt sammankopplade, och efterfrågan på orörd 
natur, vildmark och äventyr ökar hela tiden. 

På tåget får du hjälp av Inlandsbanans egna tågvärdar som guidar 
dig längs banan. Har du tur har vi kanske en riksspeleman i förar- 
hytten på rälsbussen. Inlandsbanans medarbetare finns där för din 
skull och för att göra din resa oförglömlig. Bo på allt från fyrstjärniga 
hotell till tält – upptäck ditt Sommarsverige. Vi vill gärna visa upp det!

Om du vill vara med om något riktigt unikt rekommenderar vi de 
tre Vildmarkstågen som du kan läsa mer om på sidan 18. Det är ett 
samarbete mellan Inlandsbanan och Järnvägsmuseet. I broschyren 
finns också information om våra olika paket och om Inlandsbane-
kortet. Välj själv hur du vill resa. 

Hoppas att få träffa dig  
ombord i sommar!

Om du redan rest med Inlandsbanan vet du vilken otrolig resa som väntar dig.
Är det första gången skall vi försöka beskriva känslan av att resa i Sveriges inland,
där glittrande sjöar, porlande bäckar, stolta tallar och exotiska djur är en stor del av upplevelsen.

Elena, 
Maria 
& Anders  
Säljare



Ansvarig utgivare: Destination Inlandsbanan AB, tel 0771-53 53 53, info@inlandsbanan.se, www.inlandsbanan.se

Produktion: Nestorville

Fotografer: Peter Rosén, Håkan Wike, Jocke Lagerkrantz, Mikael Dunker,  
Sverker Berggren, Manne Mosten, Kai-Uwe Och, David Larsson, Rune Fossum,  
Eva Palmgren, Hurtigruten, Jamtli. 

Tryck: Ågrenshuset Produktion AB.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar eller tryckfel som kan uppstå efter
eller vid tryckning samt prisökningar som vi ej själva kan råda över – t ex
valutakursändringar, devalvering samt i övrigt varje slag av force majeure.  
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Bokning:

inlandsbanan.se

boka@inlandsbanan.se

0771-53 53 53

Välkommen till Inlandsbanan
– en fantastisk resa genom storslagen natur

Följ Inlandsbanan på:

…och recensera
oss gärna på

facebook.com/Inlandsbanan

@inlandsbanan

INNEHÅLL

Paketresor
för alla sinnen
I år har du fler paket att välja mellan än
någonsin; för familjen, äventyraren,  
naturälskaren, sjöfararen, tågentusiasten
och för dig som vill ha en egen reseledare.

Sid. 7–15

Vildmarkståget
– resorna du 
inte vill missa
Upplev säsongernas variationer med tre 
unika och exklusiva tågresor under vår, 
sommar och höst

Sid. 13

Fiska med Inlandsbanan? Cykla eller vandra? 
Med Inlandsbanekortet reser du fritt under  
två veckor och skapar ditt eget äventyr!

Sid. 6

Sveriges enda
riktiga tågluff

UPPTÄCK SVERIGE
Här går Inlandsbanan och så här tar du dig till banan .......................................... 4

GULDKORN – FRÅN NORR TILL SÖDER
Ett axplock av vad som finns att upptäcka längs banan .....................................  5

SOUVENIRER
Vi erbjuder ett brett utbud av souvenirer och böcker ........................................  16

NÄRPRODUCERAT OCH EXOTISKT LÄNGS RÄLSEN
God mat, naturupplevelser, historiska platser och spännande aktiviteter ............17

RAKA SPÅRET MOT FRAMTIDEN
Inlandsbanans vision är att vara en dragkraft som utvecklar inlandet ................ 18

BRA ATT VETA A–Ö
Allt inför din resa. Hur det fungerar ombord och utmed banan .......................... 19

CHARTRA DITT EGET TÅG
för t.ex. konferenser, events, produktvisningar, bröllop eller skidresor ............... 20

Inlandsbananoch Hurtigruten

SV
ANENMÄRKET

Miljömärkt trycksak
3041 0010

Inlandsbanan är ISO-certifierade 
enligt ISO 14001-2015 med 
”uppdrag av staten att utveckla och 
underhålla järnvägsinfrastrukturen 
Inlandsbanan”. 
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Upptäck Sverige med Inlandsbanan!

Alla vägar leder till
Inlandsbanan
Tåg: Från de flesta platser i södra och
mellersta Sverige tar du dig smidigt med  
tåg till Inlandsbanan.

Från Stockholm går det även att ta sig till
Östersund eller med nattåg till Gällivare.

Från Göteborg kan man fr o m 24 juni 
kliva på Kristinehamnståget i Göteborg 
och likaså gå av där.

Flyg: Vill du starta längre norrut kan flyg 
vara ett alternativ. Flygplatser finns ex 
i Östersund, Vilhelmina och Storuman, 
Arvidsjaur samt Gällivare och Kiruna.

Bil: Kör du till Inlandsbanan så finns det 
långtidsparkeringar vid de flesta större 
stationer. Hör med den lokala turistinfor-
mationen.

Med på resan kommer våra engagerade
tågvärdar att finnas tillhands. De hjälper 
dig tillrätta, tar upp dina mat- och fikabe-
ställningar och löser i möjligaste mån mer 
praktiska önskemål.

Tågvärdarna är kunniga och berät-
tar också om platser, sevärdheter och 
naturen längs banan. De följer inte med till 
boende eller aktiviteter men finns däremot 
alltid tillgängliga ombord på tåget.

Fakta Inlandsbanan:
130 mil Kristinehamn–Gällivare.

Hela sträckan tar minst två dagar
enkel väg.

Inlandsbanan går genom sju olika
landskap: Värmland, Dalarna,
Härjedalen, Hälsingland, Jämtland,
Ångermanland och Lappland.
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Upptäck Sverige med Inlandsbanan!

Guldkorn längs Inlandsbanan
– från norr till söder

1  
 Gällivare – Dundret 
Endast tre kilometer från Gällivare centrum ligger lågfjället 
Dundret. Utsikten därifrån är fantastisk och man kan se 
en elftedel av Sveriges yta, bland annat Sarekfjällen och 
Kebnekaise. Bästa stället att se Midnattssolen, ca 4 juni – 
9 juli varje år.

2   
Jokkmokk – Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum

  Ájtte är huvudmuseum för den samiska kulturen, special-
museum för fjällkedjans natur och kultur och ett informa-
tionscentrum för fjällturisten.

3  
 Arvidsjaur – Lappstaden 
Lappstaden i Arvidsjaur med anor från 1600-talet är en 
samisk välbevarad kyrkstad och ett av Norrbottens bygg-
nadsminnen.

4   
Slagnäs  – Båtsuoj 
Hos familjen Svensson i Båtsuoj kan du ta del av samernas 
seder och bruk och lära dig allt om renarnas betydelse. 
Prova kulinariska läckerheter i kåtan, där du sitter på ren-
skinn runt den varma, sprakande elden.

5   
Storuman – Stensele kyrka 
Stensele kyrka, som kallas ”Lappmarkens katedral”, är en 
av Sveriges största träkyrkor med plats för 2 000 personer. 
Här hittar du ett av de bäst bevarade exemplaren av Drott-
ning Kristinas bibel och – om du tittar riktigt noga – värl-
dens kanske minsta bibel (stor som ett 1/4-dels frimärke).

6   
Vilhelmina – Kyrkstan 
I det pittoreska området finns förutom vandrarhem även 
hembygdsmuseum, hantverkshus, samegalleri, konstateljé 
och lanthandel.

7   
Hoting – Ivars Bilmuseum  
Bilmuséet erbjuder sina besökare en av Europas förnämsta 
samlingar av veteranbilar.

8   
Östersund – Jamtli  
Ett museum som inte liknar något annat! Jamtli består av 
ett innemuseum med utställningar, och ett friluftsmuseum 
med historiska hus och gårdar där skådespelare levande-
gör historien. Här finns dessutom den första permanenta 
filialen till Nationalmuseum i Stockholm.

9   
Svenstavik – Storsjöodjurscentrum 
Är du nyfiken på och vill veta mer om Storsjöodjuret så är 
det interaktiva Storsjöodjurscentrum i Svenstavik rätt ställe 
att besöka. 

10   
Fågelsjö – Gammelgården Bortom Åa 
En del i världsarvet Hälsingegårdarna. 1910 stängde 
gårdsfolket dörren till sin gamla bostad och flyttade in i nytt 
hus med modernt möblemang och lämnade allt bakom sig.

11   
Mora – Zorn 
Zornmuseet i Mora är ett av Sveriges mest omtyckta 
konstmuseer. Museet är tillägnat Anders Zorn (1860-
1920) och kan stoltsera med världens största samling av 
konstnären. 

12   
Kristinehamn – Picassostatyn 
Med sina 15 meter är statyn ett av de största Picasso-
konstverken i världen i sitt slag. En utställningsbyggnad 
finns alldeles i närheten och det finns även guidade turer 
sommartid.

Jamtli Historieland, Brygghuset. Foto: Jamtli
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I Sveriges inland finns många spännande platser och upplevelser. Det finns något 
för alla och med Inlandsbanekortet väljer du själv hur du vill lägga upp ditt äventyr.
Bo på hotell, vandrarhem eller någon av de många fina campingplatser som finns i 
närheten av eller i anslutning till Inlandsbanan.

Allt fler vill ha en aktiv semester och lockas av de naturupplevelser och möjligheter 
till fysisk aktivitet som finns längs banan: vandra i Vindelfjällens väglösa land, fiska 
öring i Sorseles fiskrika vatten, rida eller paddla kajak. Det finns stora möjligheter för 
den cykelintresserade, flera destinationer längs banan erbjuder fina möjligheter till ter-
räng- och landsvägscykling.

På vår hemsida hittar du tips, reseinspiration och länkar till orter och destinationer 
längs banan och deras aktiviteter.

Inlandsbanan har många stationer längs banan och vill du ännu längre ut i äventyret 
så är ett tips att ta med dig cykeln eller ta en buss till fjällvärlden. Det finns boknings-
bara platser för cyklar ombord på tåget om du vill upptäcka inlandet på egen hand 
och försäkra dig om att du får med din cykel.

Vi samarbetar med Länstrafiken i flera län längs banan. Det innebär att du som har 
ett Inlandsbanekort också kan resa med flera busslinjer i inlandet. Besök hemsidan för 
aktuell information om vilka bussar det gäller.

Sveriges enda tågluff

FAKTA:
Med Inlandbanekortet reser du hur mycket
du vill under två veckor.

Pris: 1 995 kr

Platsreservation: För att vara säker på att
få plats på tåget rekommenderar vi att göra
en platsreservation, 50 kronor per sträcka.

Rabatter: Två barn upp till och med 15 år
reser gratis i vuxens sällskap, ungdomar
mellan 16–25 år och studenter har 25 %
rabatt och pensionärer 10 %.

Koka kaffe över öppen eld, fiska, spana efter älgar, cykla på skogsstigar 
eller tälta under mittnattssolen. Längs Inlandsbanan finns mängder av 
äventyr i storslagen natur. Med Inlandsbanekortet har du två veckor  
och 130 mil upplevelser på ett kort. 

Ta dig ännu längre ut i äventyret
med fjällbuss eller cykel

INLANDSBANEKORTET



Paketresor
I paketresorna har vi valt ut våra guldkorn och du kan luta dig tillbaka och bara 

åka med. Resa, boende och utvalda aktiviteter ingår. Du har ändå stora möjligheter 
att krydda med egna intressen eftersom du reser på egen hand eller med 

ditt eget sällskap och det finns lagom med luft i programmen. 

Detaljerade program, datum och priser finns på inlandsbanan.se

7
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I paketet ingår en nio eller tio dagar lång upplevelse i det svenska inlandet, från Kristine-hamn eller Mora till Gällivare med:4	 	landskap från idylliska städer till fjällvärld
4	 kulturhistoriska platser
4	 natur- och vildmarksupplevelser4	 inlandets goda mattraditioner4	 besök på Polcirkeln
4	 midnattssol mellan 4 juni–9 juli4	 tågresa & hotellboende 8/9 nätter4	 	entréer till Zorn, Jamtli och  guidad midnattstur i Gällivare

Upptäck
Inlandsbanan

En spännande 
del av Sverige

PAKETRESOR

Med Inlandsbanan reser du till några av de mest intressanta platserna 
i Sveriges mångsidiga inland. Resan börjar antingen i skärgårdsidyllen 
Kristinehamn eller i Mora och tar dig norr om Polcirkeln, ända upp till 
Gällivare i Lappland. På vägen dit får du bland annat beundra Zorns 
målningar i Dalarna och färdas genom tid och rum på Jamtli i Öster-
sund. 

Längre norrut möter du den samiska kulturen och kan förundras över 
storheten i världsarvet Laponias orörda natur. Du kommer att passera 
Polcirkeln och med egna ögon se midnattsljuset från Dundrets topp. 
Vägen kantas av spännande vildmarksupplevelser och kryddas med 
inlandets goda mattraditioner. Förbered dig på en resa för alla sinnen.

FAKTA:
En 9 eller 10 dagar lång paketresa till Gälli-
vare med start i Kristinehamn eller Mora.

Resväg och logi: (Kristinehamn), Mora, 
Östersund (2 nätter), Arvidsjaur, Gällivare  
(2 nätter), Vilhelmina, Östersund

Startort: Kristinehamn eller Mora

Från Kristinehamn: 12 avresor 
Från Mora: 20 avresor 
Besök inlandsbanan.se eller kontakta oss för 
exakta datum.

Prisexempel: Från Kristinehamn, 9 övernatt-
ningar. Vuxen, del i dubbelrum fr. 10 990 kr.

Från Mora, 8 övernattningar. Vuxen, del i 
dubbelrum fr 8 990 kr.

Läs mer och boka på: 
inlandsbanan.se, 0771-53 53 53
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Mora

Östersund

Arvidsjaur

Gällivare

Harstad

Trondheim

I paketet ingår*en nio dagars tåg- och båtresai midnattsljus med:4	 	fjälluft och havsbris
4	 	unik natur toppad med världsarvet Laponia
4	 	anrika kulturupplevelser4	 	sagolikt vackra fjordar4	 	2 dygn på Hurtigruten,  Harstad-Trondheim
4	 6 nätter på mellanklasshotell4	 tågresor och transfers4	 	midnattstur i Gällivare till Malm-berget och Dundret, Zorn i Mora

*gäller paket 1

Inlandsbanan
& Hurtigruten

Det bästa av
två världar

PAKETRESOR

Kombinera den svenska vildmarken med en av världens  
vackraste kryssningsresor, Hurtigruten. Dessa resor förenar två 
länders historiska och unika färdleder – här andas du fjälluft och 
havsbris på samma resa. På vägen norrut reser du genom orörd 
natur och världsarvet Laponia med fjäll, sjöar och forsande vatten.

Du färdas genom samiskt kulturlandskap, bebott sedan istiden. 
När du sedan vänder söderut tar anrika Hurtigruten med dig 
förbi Lofoten genom de norska fjordarnas sagolika rike ner till 
Trondheim. Efter ett besök på Nidarosdomen eller shopping i 
Trondheim tar du tåget tillbaka till Östersund, via anrika Storlien 
och Åre. 

PAKET 1: 
INLANDSBANAN & HURTIGRUTEN:
En 9 dagar lång paketresa.

Resväg och logi: (Mora), Östersund, Arvid-
sjaur, Gällivare, Harstad, Hurtigruten 2 nätter, 
Östersund

Startort: Mora eller Östersund

Datum: Se inlandsbanan.se för exakta datum

Prisexempel: Från Mora inkl. retur. 8 över-
nattningar. Vuxen, del i dubbelrum 15 990 kr.

PAKET 2: 
INLANDSBANAN & HURTIGRUTEN 
KULINARISKT TEMA
Två specialavgångar med fokus på nordisk 
gastronomi och kultur där den kulinariske 
profilen Manne Mosten ledsagar på färden. 
Välkomstmiddag, foodwalk, provningar och 
mat-workshops ingår i paketet, samt besök 
på Ajtte och Jokkmokks Tenn.

Resväg och logi: Östersund  
2 nätter, Jokkmokk, Gällivare,  
Harstad, Hurtigruten 2 nätter,  
Östersund

Startort: Östersund

Pris: 19 990 kr/person

Unik &exklusivresa, max12 delt Läs mer och boka på: 
inlandsbanan.se, 0771-53 53 53

Resväg paket 1
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Jokkmokk

Östersund

Arvidsjaur

Gällivare

Arjeplog

I paketet ingår en åtta dagar lång, unik tågresa från Östersund till Gällivare med:4	 	spännande smaker för alla sinnen4	 	inblick i samisk kultur4	 	milsvida vidder och världsarvet Laponia
4	 	besök på Ájtte, svenskt fjäll-  och samemuseum
4	 	besök i Arjeplog med Silvermuseet, stadsvandring och lunch4	 	smakshow och Midnattstur i Gälli- vare till Malmberget och Dundret4	 foodwalk i Östersund4	 besök på Båtsuoj Samecenter4	 tågresa och 7 hotellövernattningar

Taste of 
Lapland

Ursprung, smak
och mystik

PAKETRESOR

Det här är resan för dig som fascineras av mat och smaker,  
naturupplevelser och är nyfiken på samisk kultur.

Öppna dina sinnen och åk med till midnattssolens och samernas 
land. Här möter du människorna, maten, hantverket och historien.

Du får lyssna till starka berättelser om kärleken till renen, det hårda 
livet och de urgamla traditioner som fortfarande lever kvar. Båtsuoj 
Samecenter är ett av många guldkorn som väntar längs vägen, 
liksom det unika Silvermuséet i Arjeplog. I Östersund tar den 
kulinariske profilen Manne Mosten med dig på en foodwalk, och 
i Gällivare bjuds du på en smakshow i Laponiaentrén i stations-
byggnaden. Midnattstur i Gällivare till Dundret och Malmberget.

FAKTA:
En 8 dagar lång paketresa till Gällivare med 
fokus på Sapmi och mat.

Resväg och logi: Östersund 2 nätter, Arje-
plog, Jokkmokk, Gällivare 2 nätter, Östersund

Startort: Östersund.

Datum: Varje måndag under säsongen.

Prisexempel: Från Östersund, 7 övernatt-
ningar. Vuxen, del i dubbelrum fr 11 990 kr.

Läs mer och boka på: 
inlandsbanan.se, 0771-53 53 53
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Östersund

Gällivare

Trondheim

Narvik

Bodö

Mora

I paketet ingår 
en tio dagars upplevelse genom Polcirkelns land med:4	 	två länders fascinerande landskap

4	 	en av Europas vackraste tågresor på fem olika järnvägar4	 	städer, fjordar, fjäll och nationalparker
4	 	gott om tid att se Skandinavien4	 		midnattstur Gällivare till Malm- berget och Dundret
4	 	entré till Jamtli
4	 	tågresor, buss Bodö/Narvik,  9 hotellövernattningar

Tåg så in i
Norden

En svensk-norsk
upptäcktsfärd

PAKETRESOR

Välkommen till en av Europas vackraste tågresor genom två  
länders förtrollande landskap och på fem olika järnvägar. En 
perfekt rundresa för dig som vill uppleva städer, fjordar, fjäll och 
nationalparker i både Sverige och Norge.

Under resans tio dagar får du gott om tid att se och njuta av 
Skandinavien. Med utgångspunkt från Mora tar du dig så  
småningom genom det mäktiga norska sjö- och fjällandskapet 
upp till Bodø och Narvik.

Från Nordnorge går färden söderut in i Sverige igen och speci-
ellt Malmbanan är magiskt vacker. Du åker genom storslagna 
Abisko nationalpark och vackra Lapporten innan Inlandsbanan 
tar dig hela vägen tillbaka till Mora.

FAKTA:
En 10 dagar lång paketresa för dig som 
älskar att åka tåg.

Resväg och logi: Mora, Östersund 2 nätter, 
Trondheim, Bodö, Narvik, Gällivare, Arvids-
jaur, Östersund

Startort: Mora

Datum: 20 avgångar under säsongen

Prisexempel: Från Mora, 9 övernattningar. 
Vuxen, del i dubbelrum fr 11 990 kr.

Läs mer och boka på: 
inlandsbanan.se, 0771-53 53 53
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Arvidsjaur

Arjeplog Jokkmokk

Gällivare

Sveg
Svenstavik

Vilhelmina
Storuman

Sorsele

Kristinehamn

Hällefors &
Grythyttan

Vansbro
Mora

Orsa

LjusdalFågelsjö

Östersund

Strömsund

Dorotea

I paketet ingår En skräddarsydd resa för just dig och dina intressen som innefattar:4	 			tre övernattningar  – eller hur många du vill 
4	 		möjlighet att kombinera i all oändlighet
4	 		äventyr som du själv väljer ut4	 		tillfälle att förverkliga drömmar4	 	tågresa på Inlandsbanan under  2 veckor inkl platsbiljetter Egna favoriter

Ett skräddarsytt paket 
där drömmar får liv

PAKETRESOR

Det här är möjligheternas resa, där du själv skräddarsyr just din dröm-
färd. Ett tillfälle att förverkliga drömmar och vara med om äventyr som 
du själv väljer ut. 

Inlandsbanan är ett 130 mil långt pärlband av aktiviteter och upplevel-
ser! Välj att kombinera tågresan med fjällvandring, fiske eller ridning för 
att efter några dagar fortsätta resan med Inlandsbanan. För barnfamil-
jer finns mycket att göra längs banan. Passera Polcirkeln och njut av 
midnattssolen. Sikta in dig på orterna och pricka in det bästa utbudet 
där. Låt fantasin styra! 

Du bestämmer själv hur många hotellnätter du vill boka men minst 
tre. Från avresedagen har du två härliga veckor på dig att upptäcka 
inlandet. FAKTA:

Paketresan där du själv väljer hur länge du vill 
vara borta och vilka orter du vill stanna på. 

Startort: Valfritt. 

Datum: Valfritt under sommarsäsongen. 

Prisexempel: 3 hotellövernattningar. Vuxen, 
del i dubbelrum 6 490 kr. 7 övernattningar  
8 400 kr.

Läs mer & hämta inspiration på: 
inlandsbanan.se

För bokning: ring 0771-53 53 53. 
Denna resa går inte att boka online.
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Arvidsjaur

Arjeplog Jokkmokk

Gällivare

Sveg
Svenstavik

Vilhelmina
Storuman

Sorsele

Kristinehamn

Hällefors &
Grythyttan

Vansbro
Mora

Orsa

LjusdalFågelsjö

Östersund

Strömsund

Dorotea

I paketen ingår
en fem till nio dagar exklusivall inclusive-resa med:

4	 	ånglok och andra dragkrafter
4	 	kulturella och historiska inslag
4	 	restaurangvagn med vita dukar
4	 	unika smakupplevelser ombord och längs vägen
4	 	hotellövernattningar (ombord på tåget på Valborgståget)

Tre unika och
exklusiva tågresor

PAKETRESOR

Tillsammans med Järnvägsmuseet erbjuder Inlandsbanan tre unika 
och exklusiva tågresor, med klassiskt tåg i bekväma vagnar och med 
förstklassig restaurang och bar ombord. Dragkraften står el-, diesel- 
och ånglok för, på olika sträckor.

God mat är en viktig del av upplevelsen, och vi färdas genom ett 
sagolikt vackert landskap, beroende på säsong täckt av gnistrande vit 
snö, sommargrönska eller sprakande höstfärger. Vi besöker sevärdhe-
ter, provsmakar delikatesser och njuter av vad Norrland och Lappland 
har att erbjuda. Välkommen du också – de här resorna vill du inte 
missa!

Observera att alla resorna är olika vad gäller färdväg, slutmål, och innehåll! Läs mer på 
vår hemsida inlandsbanan.se, eller ring oss så skickar vi separata produktblad.

FAKTA:
Exklusiva och unika resor i Järnvägsmuseets 
klassiska vagnar. Norrlands kultur är viktiga 
inslag, och helpension ingår. De tre resorna 
följer årstidernas växlingar, har olika längd 
och fokus. Vilken säsong är din favorit?

Läs mer och boka på: 
inlandsbanan.se
eller ring 0771-53 53 53

Valborgståget
Gävle-Gällivare
27 april – 1 maj
Bo ombord på tåget.
Valborg på Dundrets topp!

Prisexempel: 19 790 kr

Sommartåget
Stockholm-Gällivare
24 juni – 30 juni
Resa till Midnattssolens land!

Prisexempel: 22 790 kr

Hösttåget
Stockholm-Abisko/Björkliden
24 augusti – 1 september
Sprakande höstfärger!

Prisexempel: 27 790 kr
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Sorsele

Storuman

Dorotea

Vilhelmina

Strömsund

Sveg

Rätan

Arjeplog

JokkmokkStorslaget fiske
för alla!

PAKETRESOR

Längs Inlandsbanan finns fantastiska fiskemöjligheter, vilket uppmärk-
sammats i den populära TV-serien ”Fiskedestination” som sändes 
under 2018.

Här kan du uppleva naturen på riktigt, såväl i fjällmiljö som ute i stor- 
skogen. Du behöver inga förkunskaper i varken fiskets utövande eller 
matlagning. Behöver du ta dig till mer avlägsna platser så ordnar  
områdets kunniga guider det. 

Du bor i stugor, tält eller under bar himmel. Du äter vad dagen ger 
tillagad ute på plats av guiderna, handlar din egen mat eller äter på 
restaurang. Din resa är och förblir en upplevelse som du själv väljer hur 
den skall bli. Och till alla fiskedestinationer tar du dig bekvämt  
med Inlandsbanan förstås! FAKTA:

Oavsett tidigare fiskeerfarenhet kommer du 
hitta något som passar dig på inlandsbanan.se.

Startort: Valfritt. 

Datum: Valfritt under sommarsäsongen. 

Pris för ett Inlandsbanekort: 1 995 kr/
person. Ger dig 2 veckors fritt resande på 
Inlandsbanan. Logi, mat och fiske tillkom-
mer. Paketlängd beror på vilket/vilka paket 
du bokar.

Läs mer och boka på: 
inlandsbanan.se
eller ring 0771-53 53 53

Fisketåget

Bygg ditt eget paketFisketåget är inte en färdig paket-resa. Du bokar resan med oss  och resten hos de olika  fiskearrangörerna längs banan.På inlandsbanan.se hittar du all information du behöver!  
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Mora

Östersund

Vilhelmina

Jokkmokk

Gällivare

Sorsele

Storuman

Dorotea

Vilhelmina

Strömsund

Sveg

Rätan

Arjeplog

Jokkmokk

I paketet ingår en sex dagar lång upplevelse från Gällivare i norr till Mora i söder med:4	 	tågresa och hotellboende 5 nätter 4	 tid för avkoppling och reflektion
UTVALDA GULDKORN:4	 	midnattstur till Malmberget och  Dundret i Gällivare

4	 	besök på Fjäll- och samemuseet  Ájtte i Jokkmokk
4	 entré till Jamtli i Östersund

Från norr till 
söder via 
Polcirkeln

Upplev Sveriges
vackra Inland

PAKETRESOR

Inlandsbanan tar dig med på ett fantastiskt äventyr där du får upptäcka 
den svenska naturens skiftningar från Gällivare i Norr till Mora i söder.

Upplev det svenska inlandet på ett sätt du inte gjort förut – från norr till 
söder. Inlandsbanan tar dig till en unik kulturmiljö med nedslag på våra 
guldkornsplatser längs vägen. Under resan med fem övernattningar får 
du uppleva Gällivare, Jokkmokk, Vilhelmina, Östersund och Mora. Ett 
självklart stopp är förstås Polcirkeln. I paketet ingår också en midnatts- 
tur till Dundret i Gällivare, ett besök på Ájtte i Jokkmokk, samt entré till 
Jamtli i Östersund. Vi reser genom djurrika landskap där även våra fyra 
rovdjur lever: björn, varg, lodjur och järv. Det är skygga djur, men man 
kan få en glimt. Du kommer troligtvis att få se renar, älgar och med lite 
tur ovanliga rovfåglar och ugglor.

FAKTA:
En 6 dagar lång paketresa.

Resväg och logi: Gällivare, Jokkmokk, 
Vilhelmina, Östersund 2 nätter

Startort: Gällivare

Datum:  Torsdagar och lördagar under hela 
sommarsäsongen.

Prisexempel:  Vuxen, del i dubbelrum  
7 590 kr.

Läs mer och boka på: 
inlandsbanan.se, 0771-53 53 53
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Vi erbjuder ett brett utbud av souvenirer och böcker. Beställ innan resan i vår  
webshop på inlandsbanan.se, eller köp ombord på tåget.

1
Inlandsbanan

INLANDSBANAN 

En järnväg genom den svenska historien. 

En framtidsväg genom Sverige. 

Riksantikvarieämbetet 

Sveriges Järnvägsmuseum 

Inlandsbanan AB 

T-shirt vuxen
Svart. S, M, L, XL, XXL.  

150 kr

Buff
50 kr

Kylskåpsmagnet eller nyckelring
20 kr

Handgjord tennkåsa
med Inlandsbanans logo ingraverad 
350 kr

Mjukisdjur/Älg eller björn
100 kr

Paketpris: 175 kr för 2

T-shirt barn
Röd. 128 cl, 140 cl. 130 kr

Tygkasse
60 kr

Nyckelband/ 
Keystrap

SEK 20

Godis
Hårda fruktkulor, hallon/lakrits, minttuggisar. 
30 kr/st. 3 för 75 kr.

Souvenirer

Paket- 

erbjudande

Tygkasse, älg & björn

200 kr

Keps 
195 kr

BÖCKER

Inlandsbanan. Bengt Sandhammar ................280 kr

Inlandsbanan – saga & verklighet.  
Rolf Karbelius .....................................................70 kr

Inlandsbanan – en framtidsväg genom  
Sverige. Riksantikvarieämbetet ....................... 100 kr

Rälsbrott. Diktfotobok av Emma Ivarsson ..........175 kr

 
BIRGER – DET LILLA STORSJÖODJURET® 
Son till Sveriges berömda Storsjöodjur

Barnbok 
Svensk/Norsk/Tysk/Engelsk ..............................125 kr

Goseodjur höjd 24 cm ....................................185 kr

ÖVRIGT

Vykort ...............5 kr

Spel ................20 kr
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Inlandet är ett fyrverkeri av undersköna natur- 
upplevelser, smakrik matkultur, historiska 
platser och möjlighet till spännande 
aktiviteter. Det finns några saker och 
företeelser som förknippas lite 
extra med Inlandsbanan.

Midnattssolen kan du uppleva mellan
4 juni–9 juli norr om Polcirkeln. Ju
längre norrut du befinner dig, desto
längre är perioden. Under större
delen av sommaren kan du också
njuta av midnattsljuset, det blir med
andra ord aldrig mörkt på natten.

Geografiska Polcirkeln passerar du strax
söder om Jokkmokk. Här gör tåget ett kort
stopp.

Norrskenet är ett ljusfenomen som du har störst
chans att uppleva vintertid i närheten av någon av
jordens poler och det uppstår när partikelstrålning från
solen når vår atmosfär. Det är ett skådespel som syns
bäst i vintermörkret och liknar blå, gröna, röda eller violetta
gardiner eller strålar. Det är dock aktivt året runt.

Den unika samekulturen möter du också i midnattssolens
rike. Urgamla traditioner som fortfarande lever kvar och kan
upplevas genom konsten, maten, renskötseln och den äkta

vardagen hos nutidens samer.

Vilda djur längs banan är en vanlig syn. Vi reser
genom djurrika landskap där även våra fyra

rovdjur lever: björn, varg, lodjur och järv.
Det är skygga djur, men man kan få en
glimt. Du kommer troligtvis att få se renar,
kanske även älgar och med lite tur
ovanliga rovfåglar och ugglor.

Naturens skiftningar blir extra tydliga
när man färdas 130 mil i nord-sydlig

riktning. Inlandsbanan går genom inte
mindre än sju växtzoner och naturen skiftar

från lövskog i söder, till barrskog och
myrmark i norr. Ombord på tåget finns en tidning 

om skogen och miljön vi färdas igenom. Läs den!

Närproducerat
längs rälsen

Exotiskt på resan

God mat är en viktig del av upplevelsen på din 
resa. Därför stannar tåget för mat- och fikapau-
ser, så du får upptäcka det genuint norrländska 
mathantverket, träffa ortsbefolkning och ta dig 
en bensträckare.

Maten är tillagad på plats och restaurangerna baserar
sitt utbud på lokalproducerade råvaror. En chans för dig
att prova lite av det svenska inlandets specialiteter, till
exempel ädelfisk, älg, ren, färskrökt röding, souvas,
nybakat tunnbröd, hjortron etc.

I god tid innan matstoppet tar tågvärden upp din beställ-
ning ur menyn som finns ombord, så att maten är färdiglagad
när vi kommer fram. Du betalar direkt till matleverantören.
Glöm inte säga till om du är allergisk mot något, samt att ta
med matkupongen du fått av tågvärden vid beställning.
I tidtabellen ser du var, när och hur länge vi stannar.

På tåget finns fikaförsäljning, med kaffe/te, drickor,
vatten, fikabröd, enklare smörgåsar och andra godsaker.
Kika gärna på Inlandsbanans souvenirer som finns att 
beställa ombord eller via webbshoppen. Ett urval finns på 
sidan 16 i denna broschyr.
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Kylskåpsmagnet eller nyckelring
20 kr
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Förstärkning av näringslivet och 
militär avlastningslinje
När Inlandsbanan ursprungligen anlades var 
grundtanken att bygga en inre stambana som 
skulle stärka näringslivet i norra och mellersta 
Sveriges inland, men samtidigt i krigstid vara 
en viktig militär avlastningslinje för norra stam-
banan. Järnvägslinjerna som bildar Inlandsbanan 
byggdes efterhand, av privata intressen och av 
svenska staten, under åren 1873-1937. Den 
sista länken i Inlandsbanan, Arvidsjaur – Jokk-
mokk öppnades för allmän trafik 7 augusti 
1937, efter att kronprins Gustav Adolf och SJs 
generaldirektör invigde hela Inlandsbanan i Kåb-
dalis dagen innan.  

I dag går både person- och 
godstrafik på Inlandsbanan
Inlandsbanan är en viktig del i Sveriges infrastruk-
tur. Vi arbetar därför med en långsiktig strategi 
för att utveckla Inlandsbanan och Sveriges in-
land. Vi är stolta över banans historiska betydel-
se samtidigt som vi tar ansvar för att förvalta och 
utveckla den i takt med nutidens krav och behov. 

Inlandsbanan utgör i dag 10 procent av Sveri-
ges järnvägsnät. Det är vi själva som förvaltar 
banan på uppdrag av staten och den har en 
väl underhållen infrastruktur utifrån de förutsätt-
ningar som givits. Det är våra medarbetare du 
möter under din resa längs banan.

På banan körs både turisttrafik, charter och 
gods. Förutom att det under sommaren  
bedrivs turisttrafik så går det under vintern dag-
ligen persontåg mellan Östersund och Mora i 
samarbete med Destination Vemdalen.Tågen 
har anslutning till Stockholmståget i Mora som 
gör det smidigt för resenärer från bland annat 
Mälardalen att ta sig till fjällen. 

På godssidan sker transporter året runt, främst 
med skogsråvaror och torv. Även andra ope-
ratörer bedriver verksamhet på Inlandsbanan.  
En stor del av landets skogs- och gruvindustri 
finns längs Inlandsbanan.

Framtiden har aldrig sett ljusare ut
Intresset för friluftsliv, naturturism och miljö ökar 
hela tiden. På senare tid har intresset för tågse-

mester ökat dramatiskt, liksom viljan att besöka 
det natursköna inlandet och den arktiska regio-
nen. I Norrland finns mycket som tas för givet 
av lokalbefolkningen, t ex midnattssol, norrsken, 
polcirkeln, fantastiska naturupplevelser, samisk 
kultur och kulinariska delikatesser. Lägg där-
till rent vatten och luft, en glesbefolkad region, 
allemansrätten och säkerhet, så är en resa hit 
svårslagen. 

Vi ser att Inlandsbanan på kort tid kan mo-
derniseras och helt integreras med det övriga 
svenska järnvägsnätet som lider av kapacitets-
brist. Motivet till en upprustning av banan är att 
skapa bättre förutsättningar för godstrafik men 
det innebär också att en utökning av turist- och 
reguljärtrafik blir möjlig, vilket i sin tur leder till 
landsbygdsutveckling och ännu bättre möjlig-
heter för besöksnäringen att utvecklas. Därmed 
blir Inlandsbanan delaktig i att lösa många av 
landsbygdens utmaningar i form av arbetstillfäl-
len, kollektivtrafik, handel och service. 

Inlandsbanan är miljöcertifierad enligt ISO 
14001.

Inlandsbanans vision är att vara en dragkraft som utvecklar inlandet, och därmed bidrar till att stärka hela 
Sveriges framtid. Med banans strategiska läge i inlandet, genom Sveriges mest råvarurika regioner, och 
norra Europas sista vildmark, erbjuder vi en färdig infrastruktur för både person- och godstrafik. 

Raka spåret mot framtiden



190771-53 53 53  |  boka@inlandsbanan.se  |  www.inlandsbanan.se

Bra att veta inför resan, A–Ö

AKTIVITETER OCH SEVÄRDHETER
De flesta destinationer erbjuder olika aktiviteter inom kultur, friluftsliv,
vandring, muséer, sightseeing, restauranger, etc. Aktiviteterna bokas
och planeras av dig själv eller om du vill så bokar vi åt dig. De lokala
turistbyråerna kan ge dig fler aktuella tips. Tänk på att variationer
i öppettider förekommer, se respektive destinations hemsida för
aktuell information.

ANSLUTNINGAR
Tänk på att boka eventuella anslutningar till och från Inlandsbanan
med god marginal. Tåg och bussar håller oftast tiden men det kan bli
förseningar. Vi hjälper gärna till med förslag och bokning av lämplig
tåganslutning mot bokningsavgift.

BAGAGE
Du tar själv hand om ditt bagage under resan. Vi rekommenderar
att packa väskan/ryggsäcken så lätt som möjligt, välj gärna en liten
väska med hjul. Utrymmet för bagage ombord på tågen är begränsat.

BOENDE
Det finns ett stort utbud av boendeanläggningar, allt från vandrar-
hem till finare hotell längs Inlandsbanan, se förslag på vår hemsida.
För information och bokning ta kontakt med respektive anläggning
eller välj en paketresa där boendet är inkluderat.

Tänk på att det under vissa perioder kan vara bra att boka boende i
förväg, framför allt midsommarhelgen och under juli månad då många 
reser. Förbokning rekommenderas även då större evenemang pågår
som Storsjöcupen första veckan i juli och Storsjöyran i Östersund 
första helgen i augusti. Mora är välbesökt, så ett tips är att alltid 
förboka boende där, likaså Gällivare.

Du ansvarar själv för att ta dig till/från boende i anslutning till resa
med Inlandsbanan. Vissa hotell erbjuder paketresenärer transfer av 
bagage.

BOKNING AV RESA MED INLANDSBANAN
Bokning och information via telefon 0771-53 53 53, online på vår 
hemsida inlandsbanan.se eller via e-post boka@inlandsbanan.se

CYKEL
Det går bra att ta med sig cykel ombord på Inlandsbanan.
Det kostar 100 kr per sträcka och den bör förbokas. På tåget
Kristinehamn–Mora tas cykel med i mån av plats, på den sträckan
kostar det 60 kr vilket betalas kontant på plats.

HELGDAGAR OCH SÄSONGSBEROENDE UTBUD
Öppethållande av sevärdheter och genomförande av aktiviteter är
till stor del anpassat till svenskarnas semestertid från slutet av juni
till början av augusti. Kontakta respektive destination för aktuell
information.

HUSDJUR
Djur är välkomna ombord, om de färdas på golvet på platserna
37-60. Säg till när du bokar platsbiljett så du och ditt husdjur säkert 
får plats.

MAT OCH FIKA
Vi har endast enklare fika till försäljning ombord, därför gör vi mat-
och fikastopp längs banan. Tågvärden tar upp beställningar och
menyn finns att läsa ombord på tåget. Maten kan sedan ätas på
plats eller tas med ombord på tåget.

MOTORVAGN
Motorvagn är det klassiska sättet att resa på Inlandsbanan.
Motorvagnarna, som även kallas rälsbussar, trafikerar Inlandsbanan
dagtid mellan Mora och Gällivare. Det finns möjlighet att gå mellan 
vagnarna när motorvagnen stannat vid en station.

PARKERINGSPLATSER
Hör med den lokala turistbyrån för parkeringsplatser i anslutning till
järnvägsstationerna längs Inlandsbanan.

RESA TILL INLANDSBANAN
Alla vägar leder till Inlandsbanan. Från Stockholm tar man sig
enkelt med tåg till Kristinehamn, Mora, Östersund eller med nattåg
till Gällivare. Fr o m 24 juni kan man kliva på Kristinehamnståget i 
Göteborg, och likaså gå av där. Man kan även ta sig med bil eller 
flyg. Läs mer på sidan 4.

RESELEDARE
Du är din egen reseledare på de flesta paketresorna och tar dig
själv till och från boende och aktiviteter med hjälp av de kartor
som medföljer paketresehandlingarna. Tågvärdarna är naturligtvis
behjälpliga ombord.

RESEVILLKOR/RESEGARANTI
Vi rekommenderar dig att läsa resevillkoren som du får med din
bokningsbekräftelse. Där regleras avtalet mellan resenär och
researrangör gällande rättigheter, skyldigheter och ansvar.
Se www.inlandsbanan.se för fullständiga resevillkor. Vi har ställt alla
erforderliga resegarantier till Kammarkollegiets förfogande.

TILLGÄNGLIGHET
På motorvagnarna finns plats för rullstol men på- och avstigning
kan ge upphov till svårigheter. Toaletterna ombord är ej handikapp- 
anpassade. Meddela oss när du bokar resan så kan vi tillsammans
försöka hitta en bra lösning. Ledarhund för synskadade medföljer
kostnadsfritt.

TRAFIKINFORMATION
Sträckorna Mora–Östersund–Gällivare trafikeras under perioden
7 juni–18 augusti. Sträckan Kristinehamn–Mora trafikeras 24 juni–
18 augusti genom ett samarbete mellan Inlandsbanan och Tågab.
Se mer information i respektive tidtabell på inlandsbanan.se

TÅGVÄRDAR & GUIDNING OMBORD
Våra tågvärdar ombord har hand om biljetthantering och mat-  
och fikabeställningar. De berättar om landskapet som passeras,
sevärdheter och aktiviteter. De svarar gärna på frågor och hjälper
dig göra resan till den upplevelse du önskar. Du kan också ladda 
ner appen Storyspot och få information om resan på svenska, tyska 
och engelska.

TIDTABELL
En exakt tidtabell publiceras på vår hemsida under våren 2019.
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Chartra ditt 
eget tåg!

Konferenser, incentives, events, 
produktvisningar, bröllop… 
… eller varför inte en skidresa från Malmö, Stockholm  
eller Göteborg där vi plockar upp deltagarna längs  
vägen så att alla anländer till slutdestinationen  
tillsammans. Bara fantasin sätter gränser.

Vi kan erbjuda allt från ånglok till klassiska  
motorvagnar eller lokdragna vagnar, både på  
Inlandsbanan och andra banor. Året runt.

Vi hjälper er med tåg, hotell, mat, aktiviteter,  
events ombord på tåget, anslutningsresor  
och allt annat som kan behövas.

Vill du veta mer?
Kontakta vår charteransvarige  
Anders Larsson på 070-344 8093 
eller anders.larsson@inlandsbanan.se  
så hjälper han till att designa en resa 
värd att minnas!

Mer info

hittar du på:

inlandsbanan.se/

chartra-ditt- 

eget-tag


