
DESTINATION

BJÖRKLIDEN 18-25 sept 2020 – RESEPROGRAM

Destination Björkliden när fjällen brinner är en resa som 
innehåller flera olika delar. En del är förbokad och en del 
väljer du själv. Vi vågar lova att det blir en resa som du 
kommer att minnas länge. Dessutom, till ett fördelaktigt 
paketpris, mycket tack vare våra föreningsmedlemmars 
ideella insatser. 

Du reser trivsamt och komfortabelt med ett av Eu-
ropas finaste och mest kompletta veterantåg i stålkon-
struktion, SJ-fordon från tidsepoken 1950-1968 med 
ellok som dragkraft. Ett tidstypiskt SJ-nattåg från 
1950-70tal, kallades för Nordpilen på den tiden. 
I tåget ingår bland annat en klassisk restaurangvagn samt 
en trivsam Clubvagn med barservering, 1:a klass sittvag-
nar och bekväma sovvagnar. Under tågresan serverar vi 
kompletta måltider i restaurangvagnen. Allt från frukost, 
lunch till en tvårätters middag. Köket och maten har fått 
gott betyg av våra resenärer. Hotellvistelsen i Björkliden 
inkluderar helpension. I Clubvagnen finns tillgång till 
smörgåsar, kakor varma och kalla drycker och annat ät-
bart samt starköl och vin till maten. 

Här presenterar vi vårt preliminära reseprogram med 
reservation för eventuella ändringar. 

Fredag 18 september
Resan utgår från Kalmar kl 8.25. Lunch för dem som 
stiger på i början av resan. Middag serveras kl 18:00 för 
första gruppen. I vår Clubvagn kaffe och annat gott. Vi 
har vin- och ölrättigheter. Öppet till kl 24:00  Tåget 
stannar för påstigande i Nybro, Emmaboda, Växjö, 
Alvesta, Nässjö och Mjölby 

Lördag 19 september
I gryningen åker vi ut på den välkända Malmbanan. Vi 
passerar Polcirkeln och Gällivare. Nu har vi kommit in i 
fjällnaturen och vi ser hur sceneriet utanför tågfönstret 
förändras. Vi fortsätter resan för att nu på riktigt rulla ge-
nom Lapplands mäktiga fjällvärld. Under dagen åker vi 
längs välkända Torne träsk fram till Björkliden dit vi 
beräknas komma straxt efter kl 14:00. Där inkvarteras 
vi i fjällstuga. Under vistelsen här har vi helpension 
och måltiderna intas på fjällhotellet intill. Kostnad för 
dryck tillkommer. 

fram till torsdag 24sept
har du möjlighet till olika utflykter i fjällvärlden. Dessa 
ingår ej i resan och ev kostnad tillkommer. Förslag: 
längre och kortare vandringar, ex Silverfallet och 
Rallarkyrkogården. Golfrunda på Sveriges nordligaste 
golfbana, en tur med reguljärtåg till Narvik eller Kiruna. 
Det här är sista chansen att se Kiruna innan stan flyttas. 

Vi lämnar Björkliden ca kl 12.30 och äter lunch på tåget 
som tar oss söderut. 

Fredag 25 sept
Sista dagen på vår långa resa via Ånge – Avesta/Krylbo – 
Hallsberg – Nässjö – Alvesta för att på eftermiddagen 
åter vara i Kalmar. Därmed avslutas också en lång tåg- 
resa med veterantåg, totalt 3812 km tur och retur. Under 
dagen serveras frukost och lunch. Clubvagnen håller öp- 
pet som på uppresan. Vi lovar att du har många 
oförglömliga minnen med dig hem.

X Tågresa tur och retur enligt färdplan i 1:a klass sitt
-vagn med reserverad plats

X Sovvagnslogi i två nätter i 2-bäddskupé med kom-
plett bäddutrustning

X Måltider i restaurangvagnen på fram- och återresa 
(2 frukost, 4 lunch + 2 middag)

X Logi och helpension (5 frukost, 4 lunch och 5 
middag ej dryck) i Björkliden (19-24 sept)

Tåget i Björkliden

I resans paketpris 
ingår följande:
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För din bekvämlighet ingår det mesta. Som alltid 
har vi sparat det bästa till sist, nämligen vårt pa-ketpris 
för detta researrangemang. Detta pris kan 
vi hålla endast tack vare våra ideella arbetsinsatser. 

VUXEN BETALAR 10 500 KR/PERSON, 
BARN 6-15 ÅR ENDAST -8 000 KR/PERSON
Tillägg för enkelrum i delad stuga - 2 000 kr 

Inkvartering på i 4-bäddsstugor. Stugorna har bastu 
och altan, alltrum med pentry och 2 sovrum, den ena 
med våningssäng. Vi reserverar oss för eventuell 
prisjustering. Frågor besvaras helst på e-post 
resor@kalmarveterantag.se annars 
telnr: 0709-498 444 ev mobilsvar.
När du får en bokningsbekräftelse från oss betalar du in 
en obligatorisk bokningssavgift om 4 500 kr/person, den 
summan tillgodoräknas när du gör slutbetalningen. 

OBS! OM DU AV NÅGON ANLEDNING 
TVINGAS AVBOKA DIN RESA före 1 augusti 
2020 återbetalas bokningskostnaden utan avdrag. 
Om eventuell avbokning sker efter 1 augusti 2020 
återbetalas 50 % av erlagt belopp detta för att täcka 
våra administrativa kostnader. 

VÄLKOMMEN 
en intressant och annorlunda 

tågkryssning 
till en underbar fjällnatur när den 
verkligen brinner av höstfärger!! 

Resan genomförs i samarbete med

Anmälan sker enklast genom att du går in på vår webbplats 
www.kalmarveterantag.se och under resor hittar du en 
anmälningssida, klicka på BOKA HÄR och fyll i era uppgifter. 
Var noga med att fylla i de * rutorna som är obligatorisk 
information. Om din anmälan inkluderar flera resande 
skriv deras Förnamn, Efternamn, Bostadsort 

Om ni är flera i ett sällskap tala gärna om att ni vill sitta 
tillsammans och ha sovkupé bredvid varandra. Det är 
också viktigt att ange ev specialkost, allergier, CPAP 
mm. 

Har du inte tillgång till internet går det bra att ringa 
0709-498 444.

Vänta inte med din anmälan, begränsat antalet platser! 

www.laplandresorts.se

Golf i Björkliden,
foto Magnus Alatalo

Interiör från restaurangvagnen




