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Hvordan sove på Igloo Hotel 
 
 
 

 

Rommet på ishotellet 

Temperaturen inne på ishotellet er jevnt mellom  -4 

til -7 ° C.  Du vil sove på madrass og et lag med 

reinskinn. Du vil få en arktisk sovepose, egnet for -40 

°C. Snø absorberer lyd, så rommene er ekstremt 

stille og kombinert med den friske luften tilbyr de en 

avslappende god natts søvn. 

 
 

Slik gjør du det... 

Ta med deg soveposen inn på ishotellet når du vil 

sove. Å la soveposen være i kulden uten å bruke dem, 

vil gjøre dem ubehagelige og klamme. 

 

Hvis soveposen er for lang, kan du legge noen klær 

inni eller brette enden under føttene. 

 

Ta så lite som mulig inn på hotellet. Alt du tar med 

deg, det være seg telefonen eller ekstra klær, bør 

legges inni soveposen.  Hvis det blir stående ute, vil 

det bli kaldt og batterier vil være utladet på morgen 

etter. 

Hva du bør ha på deg 

Langt ull termisk undertøy, en lue, et skjerf og 

ullsokker vil være tilstrekkelig. For din komfort kan 

du ta en fleece og kanskje votter med deg. Ta på deg 

soveklærne i garderobene før du går inn på ishotell. 

Hold støvlene utenfor soveposen og la dem ligge ved 

siden av sengen slik at du lett kan finne dem hvis du 

må stå opp om natten. 

 

... og ikke gjøre. 
Vi anbefaler ikke å ta en dusj eller gå i badstuen før 

du legger deg på hotellet. Vått hår eller hud vil fryse 

og gjøre deg ukomfortabel. 

 

Vennligst ikke legg noe laget av metall på isbordene 

- mynter fryser spesielt godt, og vil derfor sitte fast i 

isen morgenen etter. 

 

Morgenen etter 

Badstuen er oppvarmet fra kl. 07.00, slik at du kan 

slappe av i varmen en stund hvis du føler for det. 

Frokost er en buffé med lokal og internasjonal mat 

som serveres mellom kl. 08.00 og 10.00 i Lavvu 

Restaurant. 


