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VÄLKOMMEN TILL GÄLLIVARE 

 

Vi på Sverigetaxi Gällivare vill, i samarbete med 

hotell och camping, ge er möjlighet att utforska 

Gällivare under er vistelse. Vi har därför tagit fram 

några utfärder till fasta priser. 

För att underlätta transporter till och från boende 

och flygplatsen har vi även transfertransporter 

mellan några utvalda hotell och Lapland Airport 

TRANSFER 

Till och från Lapland Airport. 

Transferbussen lämnar flygplatsen efter det vi 

kontrollerat att det inte finns fler resenärer som vill 

åka till respektive hållplats. 

Det betyder att vi inte är först från flygplatsen, 

men vi ordnar transporten så att ni kommer fram. 

Har ni ont om tid rekommenderar vi att ni bokar 

en egen taxi (0970-100 00) eller en flygtaxi via 

www.flygtaxi.se 

 

Transfer pris 125kr p/p 

Avgångstider för transfer till flyget: 

Hållplats Upphämtningstid 

(Innan flygavgång) 

Dundret receptionen 90 minuter 

Gällivare Camping 75 minuter 

Quality Hotel 65 minuter 

Scandic Hotell 55 minuter 

(Incheckningen stänger 30 minuter innan 

avgång) 

Till flyget: Bokas på 0970 – 10 000 senast 2 timmar 

innan avgång 

(Från flyget fordras ingen förbokning för transfer)   

GOLF 

Till och från golfbanan kan ni boka taxi till fasta 

priser. 

 

Boka via receptionen och begär Golfbil (Pris för 

hel bil, max 3 personer) 

Hållplats Pris (enkel väg) 

Dundret receptionen 300kr 

Gällivare Camping 230kr 

Quality Hotel 200kr 

Scandic Hotell 200kr 

 

UTSTÄLLNING-SAMMHÄLLSOMVANDLINGEN 

Malmberget, ett samhälle som är på väg att 

försvinna. 

Hela den spännande ”historien” om hur man har 

tänkt genomföra den gigantiska flytten av 

Malmberget finns att besöka hela sommaren. 

Boka via receptionen och begär ”Samhälls-

omvandlingen”.  

Färre än 4? Skriv upp er på sambokningslistan 

och dela bilen med andra gäster. 

(Pris för hel bil, Max 4 personer)  

(Återresa, 2,5 timmar efter hämtning) 

Hållplats Pris t.o.r. 

Dundret receptionen 300kr 

Gällivare Camping 230kr 

Quality Hotel 200kr 

Scandic Hotell 200kr 
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KEBNATS (STORA SJÖFALLET) 

För vandrare eller ni som bara vill njuta av en 

biltur i de svenska fjällen. 

 

Fasta priser på transporter till och från Kebnats 

Hållplats Taxi 4 pass Stor bil 7 pass 

Gällivare C 1900kr 2600kr 

Kebnats 1900kr 2600kr 

 

TOPPTUR DUNDRET  

En tur till Dundrets topp med (upp till) 1 timmes 

väntan innan retur. 

Perfekt för att få tid till fotografering eller varför 

inte ett besök på caféet i toppstugan 

Vi kan naturligtvis vända om snabbare om så 

önskas 

(Pris för hel bil, Max 4 personer i en Taxi, Max 7 

personer i en Storbil) 

Hållplats Pris t.o.r. 

Taxi 

Pris t.o.r. 

Storbil 

Dundret receptionen 600kr 800kr 

Gällivare Camping 600kr 800kr 

Quality Hotel 600kr 800kr 

Scandic Hotell 600kr 800kr 

 

SVERIGETAXI GÄLLIVARE I SAMARBETE MED 

Quality Hotel Lapland

 

Scandic Gällivare

 

Dundret

 

Gällivare Camping
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