
Alldeles vid Polcirkeln, med naturen och vildmarken runt 

hörnet kan vi erbjuda dig den ultimata 

körupplevelsen på is

KONTAKT ADRESS
info@driversparadise.se

070 - 58 55 320

Drivers Paradise AB 

Solgatan 45

32 962 Jokkmokk

Privatpersoner 

Företagskunder

Skräddarsy din upplevelse



Välkommen till Drivers Paradise

Vill du komma i kontakt med oss?
Har du frågor om vårt erbjudande eller är du nyfiken att veta mer om något?

 På vår hemsida kan du läsa mer om våra aktuella erbjudanden. 

Du är alltid välkommen att ringa oss eller skicka ett mail. 

Prislista

Alldeles vid Polcirkeln, med naturen och vildmarken runt 

hörnet kan vi erbjuda dig den ultimata körupplevelsen. 

Under norrskenets fallande ljusspel ligger våra välplane-

rade banor, på sjön där isen Skabram vuxit sig stark. 

Det arktiska klimatet skapar perfekta förutsättningar,  

för din bästa isracing-upplevelse. 

Våra erbjudande vänder sig till både privatpersoner och 

företag. Hos oss finns det något för alla.

Oavsett om du är en erfaren förare eller en nybörjare, så 

erbjuder vi dig en unik och spännande upplevelse. Våra 

professionella instruktörer kommer att hjälpa dig att ut-

veckla dina körfärdigheter och hantera bilen på isen. 

Subaru Impreza

BMW

Porsche 996

Självriskreducering 100%

Lunch ingår ej men kan förbeställas

Transfer flygplats - Jokkmokk offereras
Hotellboende : Enkelrum 1 395:-  

Dubbelrum 1 575:-  /2 personer

Från 245:- / per person

Samling (genomgång, prova hjälmar mm.)         09.00 

Körpass 1           10.00 - 12.00 

Lunch             12.00 - 13.00

Körpass 2            13.00 - 15.00 

Dag 1: 

Samling  (genomgång, hjälmar mm.)           09.00- 10.00

Körpass 1           10.00 - 12.00 

Lunch             12.00 - 13.00

Körpass 2            13.00 - 15.00

Middag             17.00 - 19.00 

Genomgång  (inför morgondagen)         19.00 - 20.00

Dag 2: 

Frukost                09.00- 10.00

Körpass 1           10.00 - 12.00 

Lunch             12.00 - 13.00

Körpass 2           13.00 - 14.00

6 150:-

7 050:-

13 500:-

350:-

12 300:-

14 100:-

27 000:-

Biltyp

Tillägg

Övrigt

Exempel på upplägg (heldag)

www.driversparadise.se/villkor

Driversparadise @driversparadiseinfo@driversparadise.se        070 - 58 55 320

2 egna hotell

Catering måltider

Snöskotertur

Hundspannstur

Egna isbanor

Tentipi / mobil restaurangkåta

Norrskenstur

Besök hos renfarm

Spa & upplevelser i Jokkmokk

Garage/verkstad

Exempel på upplägg (2 dagar)

Subaru

Rallyskola

1 deltagare 2 deltagare 3 deltagare

BMW

4 deltagare

Porsche

Extra körtimme

4 100:-

4 700:-

9 000:-

450:-

3 075:-

3 525:-

6 750:-

850:-

895:-

1 295:-

1 650:-

Vi erbjuder möjligheten att hyra vår anläggning och köra 

ditt eget fordon.  Hos oss kan du planera en framgångsrik 

konferens eller företagsvent med oändliga möjligheter. 

Eller låt oss hjälpa dig att skapa ett lanseringsevent. 

Vi erbjuder en mängd tillval som underlättar för dig som 

kund hos oss! 

Med våra bilar i fullt rallyutförande och över 8km 

isbanor, kan du vara säker på att du får en säker och 

rolig upplevelse.Vi utlovar mycket körtid både med och 

utan instruktör. 

Boka din plats nu och upplev en oförglömlig dag 

på isen med oss!

Hos oss har du möjlighet att 
skräddarsy dina egna upplevelser

WWW.DRIVERSPARADISE.SE WWW.DRIVERSPARADISE.SE
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