
Egna favoriter 

Väck dina 
drömmar till liv 
med skräddarsytt 
äventyr! 

Det här är möjligheternas resa, skräddarsydd för just dig utifrån dina intressen. 
Ett tillfälle att förverkliga drömmar och vara med om äventyr som du själv väljer 
ut. Inlandsbanan är ett 130 mil långt pärlband av aktiviteter! Välj att kombinera 
tågresan med fjällvandring, fiske eller ridning för att efter några dagar fortsätta 
resan med Inlandsbanan. Sikta dig 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.  

I paketet ingår  
En skräddarsydd resa för just dig 
och dina intressen som innefattar: 

• tre övernattningar  
– eller hur många du vill  

• möjlighet att kombinera i all 
oändlighet 

• äventyr som du själv väljer ut 

• tillfälle att förverkliga drömmar 



 
Egna Favoriter Inspiration 

 
PRIS PER PERSON MED 
3 ÖVERNATTNINGAR 
Vuxen, del i dubbelrum 5 990 kr 
Enkelrumstillägg 960 kr 
 
PRIS PER PERSON MED  
5 ÖVERNATTNINGAR 
Vuxen, del i dubbelrum 6 990 kr 
Enkelrumstillägg 1 620 kr 
 
PRIS PER PERSON MED  
7 ÖVERNATTNINGAR 
Vuxen, del i dubbelrum  7 990 kr 
Enkelrumstillägg 2 280 kr 
 
I PRISET INGÅR:  
• Resa på Inlandsbanan med 
Inlandsbanekortet 
•Platsreservationer för samtliga 
sträckor 
• 3, 5 eller 7 nätter på mellanklasshotell 
utmed Inlandsbanans sträckning, del i 
dubbelrum m dusch/wc inkl. frukost. 
 
TILLVAL:  
Avbeställningsskydd  200 kr 
Förläng Inlandsbanekort 7 dygn 500 kr 
För annat antal nätter, kontakta 
bokningen för pris. 
 
Utflykter och aktiviteter kan variera 
under säsong. För tips på aktiviteter, 
kontakta den lokala turistbyrån. 
 
Boka din paketresa i god tid.  
Begränsat antal platser.  
För övriga priser, kontakta bokningen. 
 
Med reservation för ändringar. 

 

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

Skräddarsytt äventyr 
Egna Favoriter är paketresan där du själv väljer hur länge du vill 
vara borta och vilka orter du vill stanna på. Här nedan hittar du 
förslag på hur olika resekombinationer kan se ut, men det är 
bara ett axplock och självklart kan du kombinera som du själv 
vill efter eget tycke och smak. Något som kan vara bra att veta 
är att det är fullt möjligt att göra uppehåll i paketet för 
exempelvis några dagars vandring, för att sedan återvända till 
Inlandsbanan och fortsätta resan. Ditt Inlandsbanekort är giltigt i 
14 dagar och kan förlängas ytterligare en vecka för 500 kr. 

Vandring | Upplev fjällvärlden 
Med ditt Inlandsbanekort har du fritt resande på utvalda länsbussar mot fjällen, ända från 
Mora- Grövelsjön upp till Gällivare – Laponia vilket gör det perfekt att kombinera med en 
vandring. Börja resan med Inlandsbanan och övernattning. Välj någon fjälldestination dit 
du tar dig med buss. Vandra några dagar eller en vecka för att återvända till Inlandsbanan 
för fortsatt resa med övernattning.  

Snabbresan | Inlandsbanan på få dagar 
För dig som vill uppleva hela Inlandsbanan men kanske bara har några dagar till 
förfogande kan du på endast tre övernattningar resa från Kristinehamn–Gällivare tur och 
retur. Första natten tillbringar du då i Östersund, andra i Gällivare och tredje tillika sista i 
Östersund. 

Mer upplevelser | Obegränsat antal dagar  
För dig som vill uppleva hela Inlandsbanan och har gott om tid kan vi göra ett paket på hur 
många dagar som helst!  

Familj | Tid tillsammans 
Längs Inlandsbanan finns en hel del att göra och uppleva för familjen. Låt säga att ni utgår 
från fem övernattningar. Börja i Mora och besök Tomteland, fortsätt till Orsa Grönklitt och 
besök Björnparken och Rovdjurscenter. Vidare mot Svenstavik och spana efter 
Storsjöodjuret och övernatta i Östersund där utbudet för en familj är stort så två nätter är 
att rekommendera. Längre norrut kanske fiske och cykling i Hemavans fjäll kan passa?   

 


