
 
Från norr till söder via Polcirkeln 

Upplev Sveriges 
vackra inland 

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 midnattstur 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. 
 
Pris 2019: från 7 590 kr 
 
 
*Jamtli består av ett innemuseum med utställningar, ett friluftsmuseum med historiska hus och gårdar samt 
Nationalmuseum Jamtli. Jamtli Historieland öppnar 22 juni. Hela Jamtli har stängt följande måndagar; 10 och 17 juni 2019. 
Priserna i paketet har anpassats till detta. 

I paketet ingår  

en sex dagar lång upplevelse  
från Gällivare i norr till Mora i  

söder med: 

• tågresa och hotellboende 5 nätter  

• utvalda guldkorn  

• tid för avkoppling och reflektion 

• midnattstur till Malmberget och 

  Dundret i Gävle 

• besök på Fjäll- och samemuseet 

  Ájtte i Jokkmokk 

• entré till Jamtli i Östersund 



 
PROGRAM DAG FÖR DAG 

 
 
 
Paketet startar med en övernattning 
i Gällivare följande datum: 
 
Juni: 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29  
Juli: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27  
Augusti: 1, 3, 8, 10 
 
PRIS PER PERSON 
Vuxen, del i DR  7 590 kr 
Enkelrumstillägg  1 450 kr 
Barn i extrasäng  3 590 kr 
 
I PRISET INGÅR: 
• Resa med Inlandsbanan inkl. 
Inlandsbanekort och platsbiljetter, 
Gällivare-Mora. 
• 5 nätter på mellanklasshotell, del i 
dubbelrum med dusch/wc inkl frukost. 
• Guidad midnattstur till Malmberget 
och Dundret  
• Entré till Ájtte fjäll- och samemuseum i 
Jokkmokk 
• Entré till Jamtli i Östersund 
 
 
TILLVAL 
• Avbeställningsskydd 200 kr 
• Extra hotellnätter, t ex i Mora 
 
  
 
Utflykter och aktiviteter kan variera 
under säsong. För tips på aktiviteter, 
kontakta den lokala turistbyrån. 
 
Boka din paketresa i god tid.  
Begränsat antal platser.  
 
 
Med reservation för ändringar. 

 

Storsjöstråket 19, Box 561, 831 27 Östersund 
+46 (0)771-53 53 53 | info@inlandsbanan.se 

Dag 1 | Ankomstdag Gällivare 
Välkommen till Gällivare och starten på din paketresa med Inlandsbanan. Beroende på när du 
kommer till Gällivare kanske du hinner uppleva den rika kulturen och vackra naturen. Framåt 
kvällskvisten avgår den guidade midnattsturen till Malmberget som avslutas med ett besök på 
lågfjället Dundret där du kan njuta av vidunderlig utsikt och uppleva midnattssolen mellan 4 
juni och 9 juli. 

Dag 2 | Jokkmokk 
Efter en tidig frukost på hotellet avgår Inlandsbanan mot Jokkmokk, dit det är ca 1,5 h färd. I 
Jokkmokk finns mycket att se och uppleva. Besök Jokkmokks Tenn och se hur ett fantastiskt 
hantverk går till och ta en promenad till de båda kyrkorna, var och en med sin spännande 
historia. Inträde till fjäll- och samemuseet Ájtte ingår i paketet. På väg mellan tågstationen och 
hotellet kan du fynda samiskt hantverk och fina souvenirer. 

Dag 3 | Inlandsbanan till Vilhelmina 
På morgonen går tåget som ska ta dig genom Lappland ner till Vilhelmina. Alldeles söder om 
Jokkmokk korsar du Polcirkeln och därefter passeras bland annat Moskosel där du kan besöka 
Rallarmuséet.  

Dag 4 | Kulturrika Vilhelmina 
I Vilhelmina hinner du med besök på hembygdsmuseet och Vilhelmina Kyrkstad innan tåget 
mot Östersund avgår. Nu lämnar du Lappland för att på kvällen anlända till Jämtlands 
residensstad vid Storsjöns strand, Östersund. I Östersund bor du i två nätter. 

Dag 5 | Sommarstaden Östersund 
Östersund är en vacker sommarstad belägen vid Storsjön, här finns det mycket att uppleva. Du 
kan promenera till Jamtli Historieland (entré ingår) och möta människor och miljöer från flera 
tidsepoker. Du kan upptäcka staden på egen hand och spana efter det mytomspunna 
Storsjöodjuret.  I Östersund finns det ett brett utbud av olika restauranger och mysiga caféer 
när det börjar kurra i magen. 

Dag 6 | Östersund - Mora 
Efter en god hotellfrukost går du ombord på Inlandsbanan för den sista och avslutande 
etappen på resan, den ner till Mora. Färden går genom härliga Härjedalen. Här kommer du 
riktigt nära vildmarken och åker genom björntäta skogar innan du vid lunchtid kommer fram 
till Mora vid Siljans strand. 

 


