Incentive Rovaniemi – Fins Lapland – 12 personen
Welkomstdiner en verblijf in de authentieke Vaattunki Lodge
• Ontspanning in een Finse sauna en hot tub
Lange sneeuwscootersafari met bezoek aan husky- en rendierboerderij
• Diner in een sneeuwrestaurant
• Ontmoeting met de Kerstman in Santa Claus Village
•

•

Vaattunki Lodge ****
De authentieke Vaattunki Lodge is een perfecte
locatie voor een korte incentive in beperkt
gezelschap. Ze ligt op slechts 30 minuten rijden van
Rovaniemi in de ongerepte natuur van het
Poolcirckelgebied. De lodge bestaat uit verschillende
gebouwen opgetrokken in traditionele blokhutstijl. In
het gezellige restaurant worden typisch Finse
maaltijden geserveerd en de loft beschikt over 5
slaapkamers met badkamer voor maximaal 15
personen . Het saunagebouw is idyllisch gelegen aan
de oever van de rivier en op het terras staat een
heerlijke hot tub. Van hieruit kan je de sterrenhemel
bewonderen of het magische noorderlicht bij goede
klimatologische omstandigheden.

Programma 3 dagen / 2 nachten
Dag 1: Aankomst in Rovaniemi en het Poolcirckelgebied
Finnair vluchten Brussel-Helsinki en Helsinki-Rovaniemi met aansluitende transfer naar
de Vaattunki Lodge. Vrije tijd om uitgebreid te genieten van de sauna en hot tub
gevolgd door een heerlijk welkomstdiner in het gezellige restaurant.
Menu-suggestie:
- Lapse paddenstoelensoep
- Geroosterde zalm op traditionele wijze
- Kaascake met blauwe bessen
- Koffie/thee
Dag 2: Multi-activiteitendag en diner in een sneeuwrestaurant
Stevig ontbijtbuffet in de lodge en klaarmaken voor een dag vol actie. Na een korte
introductie over het rijden met de sneeuwscooter kan het avontuur beginnen. Er wordt
een flexibel traject gevolgd door prachtige besneeuwde landschappen op weg naar de
huskyboerderij. Enthousiaste verwelkoming door de plaatselijke musher en meer dan
100 uitgelaten huskies. Inspannen van de sledes gevolgd door een korte maar krachtige
hondensledetocht. Pauze met warm bessensap rondom open vuur en met de
sneeuwscooter naar de rendierboerderij. Poolcirkelceremonie in een Lapse teepee
gevolgd door een ritje met de rendierslede. 2-gangen lunch in een wildernishut gevolgd
door de terugrit met de sneeuwscooter. Totale duur van de excursie: circa 5u30.

Bij aankomst in de lodge is de sauna warmgestookt en maakt iedereen zich klaar voor
het diner. Transfer naar Snowland voor een magische avond. Verkenning van het feëriek
verlichte igloo-complex en onvergetelijk diner in het sneeuwrestaurant. Het meubilair is
volledig gemaakt uit ijs maar rendiervellen en warme kledij houden je lekker warm.
Menu-suggestie:
- Tomatensoep met lokale kruidenmix
- Rendiersteak met bospaddestoelen en gebakken aardappelen
- Warme bessensoep met kaneel
- Koffie/thee
Transfer terug naar de Vaattunki Lodge voor overnachting.
Dag 3: Bezoek aan Santa Claus Village en afscheid
Stevig ontbijt en korte transfer naar Santa Claus Village precies gelegen op de Poolcirkel.
Vrije tijd om de souvenirwinkeltjes en het postkantoor te bezoeken waar je kerstkaarten
kan versturen met een officiële stempel. Ontmoeting met de Kerstman in zijn kantoor
en overhandiging van het Poolcirkelcertificaat. 3-gangen afscheidslunch in een
plaatselijk restaurant gevolgd door de transfer naar de luchthaven. Tijd om afscheid te
nemen van Fins Lapland. Totale duur van de excursie: circa 3u00. Finnair-vluchten
Rovaniemi-Helsinki en Helsinki-Brussel met aankomst in de vooravond.

Prijs van dit programma bedraagt € 785 per persoon zonder vluchten
Inbegrepen:
• Alle transfers
• 2 overnachtingen in de Vaattunki Lodge
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x 2-gangen lunch
• 1 x 3-gangen lunch

•
•
•
•
•

2 x 3-gangen diner
Dagelijks gebruik van de sauna
Alle vermelde activiteiten (2 personen/scooter)
Engelstalige begeleiding
Thermische uitrusting

Vermelde pakketprijs is geldig gedurende het winterseizoen 2009-2010 onder voorbehoud van beschikbaarheid. Vluchten met Finnair zijn niet
inbegrepen en zijn mogelijk vanaf €415 incl. €101.47 luchthaventaksen en €15 ticket fee per persoon in Z-klasse naargelang beschikbaarheid.

Niet inbegrepen:
• Alle niet vermelde dranken (alcoholische en frisdranken)
• Persoonlijke uitgaven
Optioneel:
• Vluchten = vanaf € 415 per persoon in Z-klasse
• Supplement voor single sneeuwscooter = € 75 per persoon
• Wodka-aperitief in ijsglas in het sneeuwrestaurant = € 14 per persoon
• Annuleringsverzekering
• Bijstandsverzekering
Nuttige info:
• Minimaal aantal deelnemers = 12 personen.
• Overnachting in de Vaattunki Lodge op basis van 3 dubbel kamers en 2 triple kamers.
• Begeleiding is steeds Engelstalig.
• De excursies worden standaard voorzien met 2 personen per slede/scooter. Single sneeuwscooter mogelijk
mits supplement.
• Het eigen risico voor schade aan een sneeuwscooter bedraagt steeds € 800 per bestuurder per ongeval. Een
geldig rijbewijs is verplicht.
• Omwille van de weersomstandigheden kan de volgorde van het programma aangepast worden of kunnen
activiteiten worden geannuleerd.
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