WINTER
Lapland - IJsland

Geldig van 1 november 2021 tot 30 april 2022

‘21

WELKOM
Op safari in Lapland?
Op jacht naar het noorderlicht?
Uniek logeren?
Voor deze winter hebben wij ons wintervakantieaanbod met (ont)spannende pakketjes wederom uitgebreid.
Zo kan je kerst vieren in het thuisland van de Kerstman, op wintersafari trekken met sneeuwscooter of mee op jacht gaan naar het noorderlicht.
Heerlijke nachten brengt u door in een sneeuwhotel, een traditionele blokhut, een glazen iglo of in een huisje met een glazen dak. Een glazen dak
voor het mooiste uitzicht op de ongelofelijke sterrenhemel vanuit het comfort van uw hotelbed!
U verblijft, naar keuze, in de wildernis, aan de skipiste of in het centrum van
de stad/dorp.
In deze brochure, maar meer nog op onze website, vindt u pakketjes voor
meerdaagse arrangementen met focus op unieke ervaringen zoals het aanschouwen van de aurora borealis, een sledetocht met husky’s of rendieren,
een sneeuwscootertocht, ice floating en zoveel meer.
Vertrouw op onze expertise om u de reis van uw leven te organiseren.
Al sinds 1993 staan wij voor kwaliteitsvolle reizen naar ongewone, natuurbestemmingen.
Veel leesplezier,
Philippe Bellemans & Manuela Libens

GALLIA STANDAARD ANNULATIE VERZEKERING 6,3% op de reissom
Terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten tot 10.000 € in geval van:ziekte, ongeval,
overlijden, herexamens, ...

INHOUD

GALLIA PAKKETVERZEKERING Europa 7,5% op de reissom
ASSISTANCE PERSONEN
• vergoeding van de nabehandelingskosten in Belgie tot
6.250€/persoon
• opsporings- en reddingskosten tot 6.250€/persoon
ASSISTANCE VOERTUIGEN
• pechverhelping en sleepdienst
• repatriering van het voertuig, de passagiers, het reisgoed
en de huisdieren
ANNULERINGSVERZEKERING
• terugbetaling tot 10.000€/persoon
(ook in geval van voorafbestaande ziektes)

COMPENTATIEREIS
• terugbetaling tot 10.000€/persoon in geval van
repatriering
REISGOED
• terugbetaling tot 2.000€/persoon
• kosten voor de strikt noodzakelijke aankopen bij
laattijdige aflevering reisgoed door het openbaar
vervoer: tot 20% van het verzekerde bedrag
KAPITAAL REISONGEVALLENEN
• vergoeding tot 12.500€/persoon
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Finland

Kerstvakantie
vanaf € 1897 p.p.
incl. vluchten

Kijk voor alle beschrijvingen
van programma’s, details,
prijzen, foto’s enz op
www.gallia.be/Lapland/
kerst-nieuw.htm
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Een reis in de kerstperiode naar Lapland is een unieke ervaring alhoewel de kerstsfeer niet doorgedreven
en commercieel uitgeput wordt zoals bij ons wel eens gebeurt. In Lapland kan u genieten van uitzonderlijke
sneeuwlandschappen, unieke uistappen per sneeuwscooter, husky of rendierslede en een rustig en authentiek
Kerst of Nieuwjaarsfeest. Een reis om nooit te vergeten !
Kerst in Rovaniemi - 23/12-26/12/21

vanaf € 1978 per persoon

Kerstmis in Apukka Aurora Resort Rovaniemi - 23/12-26/12/21

vanaf € 2803 per persoon

Kerst in Wilderness Hotel Inari - 24/12-27/12/21

vanaf € 1990 per persoon

Tussen Kerst en Nieuwjaar in Rovaniemi - 26/12-30/12/21

vanaf € 2128 per persoon

Tussen Kerst en Nieuwjaar in Arctic Wilderness Lodge - 26/12-30/12/21

vanaf € 2183 per persoon

Tussen Kerst en Nieuwjaar combi Rovaniemi city en Santa’s Arctic Iglo - 26/12-30/12/21

vanaf € 2412 per persoon

Tussen Kerst en Nieuwjaar in Saariselkä - 27/12-31/12/21

vanaf € 2534 per persoon

Tussen Kerst en Nieuwjaar in Wilderness Hotel Inari - 27/12-31/12/21

vanaf € 2300 per persoon

Nieuwjaar in Rovaniemi - 30/12/21-2/1/22

vanaf € 1965 per persoon

Nieuwjaar in Apukka Aurora Resort - 30/12/21-2/1/22

vanaf € 2479 per persoon

Nieuwjaar in Arctic Circle Wilderness Lodge - 30/12/21-2/1/22

vanaf € 1961 per persoon

Nieuwjaar in Saariselkä - 31/12/21-3/1/22

vanaf € 2839 per persoon

Nieuwjaar in Wilderness Hotel Inari - 31/12/21-3/1/22

vanaf € 1990 per persoon

Start het jaar in Rovaniemi - 2/1-6/1/22

vanaf € 1897 per persoon

Unieke start met verblijf in Arctic Circle Iglo - 2/1-6/1/22

vanaf € 2412 per persoon

Start het jaar in Apukka Resort - 2/1-6/1/22

vanaf € 2770 per persoon

Start het jaar in Arctic Circle Wilderness Lodge - 2/1-6/1/22

vanaf € 2079 per persoon

Start het jaar in Wilderness Hotel Inari - 3/1-7/1/22

vanaf € 2300 per persoon

Start het jaar in Saariselkä - 3/1-7/1/22

vanaf € 2191 per persoon

Krokusvakantie in Rovaniemi - 28/2-4/3/22
Winter in Fins Lapland biedt een omvangrijk scala aan unieke activiteiten tijdens de winter die duurt van begin
december tot begin april. Huskysafari´s, sneeuwschoenwandelingen, sneeuwscootertochten, ijsvissen, rendiertochten, langlaufen, is maar een greep uit de mogelijkheden. Een andere uitzonderlijke beleving die zeer typerend is voor winters Finland is het noorderlicht, de aurora borealis. Van september tot maart is dit bijzondere
lichtverschijnsel tijdens heldere nachten het best waarneembaar.
Inbegrepen in de deal:
• vluchten Brussel-Rovaniemi-Brussel met Finnair
• luchthaventaksen (€ 160 zoals gekend op 5/5/21)
• 4 overnachtingen in een standaard tweepersoonskamer in het gekozen hotel.
• 4 x ontbijtbuffet
• 4 x diner
• Wilderness sneeuwscooter safari op dinsdag 1/3 om
14u30 (max. 25 km) met 2 op de sneeuwscooter.
• documentatie
• BTW en taksen
Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, niet-vermelde
maaltijden en excursies
Vluchtgegevens:
Heen: Brussel-Helsinki 11.40-15.15 en Helsinki-Rovaniemi
16.20-17.40
Terug: Rovaniemi-Helsinki 14.05-15.25 en Helsinki-Brussel
16.40-18.20
Inbegrepen excursie Wilderness Safari
sneeuwscootersafari
De beste manier om de natuur te verkennen. Tijdens deze
safari ervaart u hoe heerlijk het is om met een sneeuwInfo bij de excursies:
• Alle excursies gaan door op basis van 2 personen per
sneeuwscooter, husky- of rendierslede.
• Je wordt verwacht aan het safarikantoor in Rovaniemi centrum 30 minuten voor de start van je safari (45 min. voor de
husky safari’s). Gasten die in Sky hotel of Ounasvaaran Chalets verblijven worden 45 minuten voor het vertrek (1u voor
de husky safari’s) van de safari afgehaald aan het hotel.
• In de safari´s is steeds de nodige thermische kledij, het
nodige materiaal en een Engelstalige gids inbegrepen.
Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: benzine,
de huur van de scooter en omniumverzekering met max.
franchise van € 980 per scooter. De franchise kan verminderd worden tot € 150 indien u een verzekering van € 15/
per chauffeur en per safari afsluit.
• Min. leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18

Krokusvakantie
vanaf € 1211 p.p.
incl. vlucht

scooter langs bevroren rivieren en door besneeuwde bossen te rijden. Geniet van het prachtige uitzicht over het
rivierdal vanaf de heuveltoppen. Een pauze en een warm
drankje houden uw motor draaiende.
Dinsdag 1/3 om 14u30 - Duur: 2 uur
EVENTUELE EXTRA EXCURSIES:
Husky safari
Dinsdag 9.15u - Duur: 2,5 u (huskyrit 1u15/10 km)
Prijs: € 175/volw. en € 131/kind -14j.
Aurora Borealis adventure
Woensdag om 21u - Duur: 4 uur (snack inbegrepen)
Prijs: € 117/volw. en € 59 kind 4-14 j.
Santa Claus Safari - sneeuwscooter rendiertocht - Santa Claus Village
Woensdag 10u - Duur: 6 uur (lunch inbegrepen)
Prijs per persoon: € 223 indien met 2 op de sneeuwscooter en € 308 indien solo
Kind 4-14j.: € 112 indien kleiner dan 140 cm.
Reindeersafari to Santa´s village
Donderdag om 09.30u
Duur: 4 uur inclusief verplaatsingen (rendiertocht 30 min.)
Prijs per persoon: € 168/volw, € 126/kind 4-14 j.
jaar. Een geldig rijbewijs is steeds verplicht.
• Kinderen 4-14 jaar: Indien de kinderkorting wordt toegepast voor een sneeuwscootersafari reizen de kinderen
in een slee achter de scooter van de gids. Een kind moet
minimum 140 cm groot zijn om op een sneeuwscooter te
mogen plaatsnemen. In dit geval betaalt het de prijs van de
volwassenen.
• Kinderen -4j. worden niet toegelaten op de safari´s.
• Omwille van de trillingen wordt het zwangere vrouwen afgeraden om een sneeuwscootersafari te ondernemen
• Indien de weersomstandigheden of de veiligheid van de
deelnemers het vereisen kan het programma altijd aangepast worden. Het noorderlicht of de aurora borealis is een
natuurfenomeen dat veroorzaakt wordt door zonnewinden,
de waarneming van dit fenomeen kan niet gegarandeerd
of voorspeld worden..

Prijzen p.p. met verblijf in Sokos Hotel FIKROK04
Per volw. in een standaard kamer		 1211,00
Max. 1 kind 4-14j. in de kamer
bij de ouders				 1028,00
3de volw. in de kamer			 1065,00
Prijzen p.p. met verblijf in Sky Hotel

FIKROK07

Per volw. in een Northern Comfort kamer 1398,00
Kind 4-11j. in de Northern Comfort kamer
bij de ouders				 812,00
Per volw. in een Mystique de Luxe premium
kamer				
1488,00
Kind 4-11j. in een Mystique de Luxe Premium
kamer bij de ouders			 812,00
3de volw. in een Mystique de Luxe Premium
kamer				
1074,00
Prijzen p.p. met verblijf in Ounasvaaran Chalets
				
FIKROK05
Per volw. in een superior chalet		 1448,00
Per kind 4-11j. in superior chalet
bij de ouders				 812,00
3de volw. in een superior chalet		 1074,00
Deze reis is niet geschikt voor kinderen -4 jaar !
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Finland

MUONIO

Muonio

DE WILDERNIS

© rez

kaartje

Genesteld tegen de zachte hellingen van Fjell Lapland is Muonio de perfecte
plaats voor uw wintervakanitie. Het is een stukje authentiek Lapland met de
zuiverste lucht van Europa. De omgeving wordt gevormd door het PallasYllas Nationaal Park en de Muonio rivier, die hier de grens vormt tussen
Finland en Zweden. Het Nationaal Park is zeer uitgestrekt en ligt deels ook
in de gemeente Enontekiö. Door de noordelijke ligging van Muonio is het
sneeuwseizoen er van de langste van Lapland. In Muonio duurt de poolnacht
van begin december tot midden januari. Dit is de periode dat de zon niet boven
de horizon verschijnt. Het is dan wel een periode van de dag schemerlicht.
Muonio is net zoals Inari ook één van de gemeenten in Fins Lapland waar het
Samisch de status van officiële taal heeft. U verblijft hier in traditionele chalets,
in mooie hotelkamers, in aurora domes of in sneeuwkamers. Aan u de keuze!
Luchthaven Kittilä naar Harriniva: 80 km, naar Jeris: 60 km, naar Torasieppi: 65 km

Hotel Jeris & Aurora Glamping ***+
Ligging: Hotel Jeris is een uniek Laps hotel naast het Pallas-Yllas National Park en direct aan het Jerisjärvi meer. 20
km van Muonio en ongeveer 55 km van de luchthaven
van Kittilä.
Faciliteiten: Het hotel Jeris biedt zijn gasten een receptie,
het Jeris restaurant met open haard, het panorama restaurant Jierra aan de oever van het meer, de gezellige bar
‘Hideaway’ met open haard en de Jeris Spa in wildernis stijl.
Deze wellness gelegen aan het meer biedt verschillende
sauna´s en een rooksauna, een verlicht 15m ijszwembad
dat heel de winter open gehouden wordt. Toegang tot
de Jeris Spa: € 20/persoon. In de nabijheid van het hotel
is er een verlicht 3 km lang langlaufpiste. Vanaf het hotel
heeft u directe toegang tot de 200 km goed onderhouden
langlaufpistes waarvan er een 40 km verlicht zijn.
Logies: Hotel Jeris heeft 27 comfortabele kamers. Alle kamers zijn niet-rokers kamers.
Type A: standaard kamer (max. 2 volw.) met badkamer
met douche/WC.
Type B: single standaard kamer.
Type C: Jerisranta blokhutten 36m² (max. 2 volw. + 2 kinderen -14j.) liggen op 50-200 m van het hoofdgebouw
en kort bij het Jerisjärvi meer. Ze bestaan uit woonkamer

Type A
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Harriniva Holiday Center ***
met open haard, sofabed en kitchenette, een slaaphoek
met 2 eenpersoonsbedden, droogkast en badkamer met
douche, wc en sauna.
Type D: Jeriskylä B blokhutten 63m²(min. 2 volw./max. 5
volw.) liggen op 500m van het hoofdgebouw, midden in
de natuur aan de rand van het Nationaal Park. Ze bestaan uit woonkamer met open haard, 1 slaapkamer voor
2 personen en een mezzanine voor nog eens 3 personen.
Badkamer met douche, wc en sauna.
Type E: Jeriskylä C blokhutten 70m² (min. 2 volw./max. 7
pers.) liggen op 500m van het hoofdgebouw.Ze bestaan
uit woonkamer met open haard, 2 slaapkamers voor 2
personen en een mezzanine met slaapgelegenheid voor
3 personen. Badkamer met douche, wc en sauna
Type F: aurora dome (min. 2 volw./max. 3 volw.), luxueuze
geïsoleerde tent met bed en houtvuur. Een stuk van de
wand is doorzichtig waardoor u mooi uitzicht krijgt op de
sterrenhemel en eventueel noorderlicht. Gebouwtje met
sauna(betalend), toilet en douche op 50 m.
Type G: Arctic Firefox Lodge (max. 2 pers.), exclusieve
lodge met privé sauna met panoramisch zicht over het
meer. Op de verdieping bevindt zich het slaapgedeelte
met vrij zicht zo ver u kan zien. Geniet vanuit uw bed door
het glazen dak van de prachtige sterrenhemel en misschien het noorderlicht.

Type F

Maaltijden: Ontbijt, lunchbuffet en dinerbuffet. Mogelijkheid tot upgrade van het diner naar een aan tafel
opgediend 4-gangendiner met lokale specialiteiten. Dit
kan voor bepaalde dagen of voor alle dagen in periode
1/1-18/4/22.
Info: De huur van de blokhutten omvat bedlinnen, handdoeken (1 set per persoon/verblijf) en de eindschoonmaak. Extra linnenwissel: € 10/pers.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Kittilâ. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Type E

Ligging: Het prachtige Harriniva Holiday Center, ligt in West-Lapland, nabij de Muonionjoki rivier, dicht bij het Pallas-Yllas National Park, 3 km ten zuiden van Muonio en ongeveer
70 km van de luchthaven van Kittilä. Het is gelegen naast
de Muonio rivier en honderden kilometers sneeuwscooter,
langlauf en wandelroutes.
Faciliteiten: Harriniva Holiday Centre is een familiaal geleid
vakantiecomplex, opgericht in 1973. Het beschikt over een
grote lounge met open haard, een restaurant, een typisch
kota restaurant, een pub en de Aurora Wellness ruimte (gebruik tegen betaling) met behandelingen met natuurlijke
producten, 2 bubbelbaden bij de rivier, 2 stoombaden, 2
sauna’s en een relaxkamer. In het hoofdgebouw bevinden
zich 2 grote sauna’s.
Logies: Het Harriniva Hotel heeft 64 comfortabele safari stijl
kamers met badkamer met douche/WC. Alle kamers zijn
niet-rokers kamers. Extra personen in de kamer slapen op
sofabed behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld. Overnachtingsmogelijkheden in verschillende types
Type A: standaard kamer met badkamer met douche en wc
(max. 2 volw. + 1 kind -12j.).
Type B: chalet met kitchenette/badkamer-sauna (max. 2
volw.).

Type B

Type C: standaard sauna kamer (max. 2 volw + 2 kind
-12j./3 volw.) met sauna, terras en zithoek met sofabed.
Type D: Wilderness plus kamer (max. 2 volw. + 2 kind -12j./3
volw.), gerenoveerde kamer met Lapse accenten, zithoek
met sofabed, badjassen en slippers in periode 1/1-3/4/22.
Type E: Wilderness plus sauna kamer (max. 4 volw.) zoals
type D maar met sauna.
Type F: Wilderness suite (2-6 volw.), gerenoveerde kamer
met gelijkvloers woonkamer met sofabed, een tweepersoonsbed op de loft en afhankelijk van het aantal personen
nog 2 bijzetbedden. Badjassen en slippers voor de volwassenen in periode 1/1-3/4/22.
Type G: Riverside blokhut (min. 2 volw./max. 4 volw. en 2
kinderen -12j.) met slaapkamer met 2 bedden, woonkamer
met sofabed en loft met 2 bedden, terras en kitchenette.
Type H: single standaard kamer met badkamer met douche/WC.
Extra informatie: Harriniva biedt verschillende korte en
langere winterexcursies aan: husky- of rendiersledetochten,
sneeuwscootersafari’s en langlauftochten. De nodige thermische uitrusting tijdens de wintersafari’s (warme overall,
kousen, laarzen, handschoenen en slaapzak) is steeds inbegrepen in de prijs. De safari’s worden begeleid door een
deskundige Engelstalige gids.

Type A

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Kittilâ. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Type A
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Finland

Finland

Muonio

Muonio
Howl with the Husky´s - 2 dagen/1 nacht
Huskysafari met overnachting
2-daagse huskysafari waarbij u kennismaakt met een van de laatste wildernissen in Europa. De eerste dag
eindigt in de aangename hitte van een sauna. Avondmaal en overnachting in een wildernishut, lunches bij het
kampvuur. Iedereen rijdt met een eigen huskyteam.Tijdens deze tocht zorgt u voor uw eigen husky team en helpt
u bij de dagelijkse routine.
Algemene informatie:
- In de safari’s is steeds de nodige thermische kledij(warme overall, kousen, laarzen, handschoenen, muts en eventuele
slaapzak)inbegrepen en een Engelstalige gids. Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: omniumverzekering met
max. franchise van € 800 per scooter, benzine, de huur van de scooter 550cc.
- Kind -14j. zit tijdens de safari´s in een slede die getrokken wordt door de gids.
- Engelstalige gids tijdens de safari´s
- Indien de weersomstandigheden het vereisen kan het programma altijd aangepast worden.

HARRINIVA, JERIS & TORASIEPPI
FIHAEX15
Data: elke vrijdag om 10u in periode 2/1-3/4/22
Deelnemers: Min. 2 personen (min. 18j.)
Duur: 2 dagen (dagelijkse afstand: 20-25 km/dag)
Prijs: € 625 per persoon in een tweepersoonskamer

Type D

Northern Lights weekend - 4 dagen/3 nachten (donderdag-zondag)
Torassieppi - Hotel, Chalets & Aurora glamping

De kans om het Noorderlicht te zien is optimaal bij dit programma. De gids neemt u tijdens de avond en nacht
mee uit op sneeuwschoenen of met de sneeuwscooter naar de donkerste plaatsen zodat u een mooi zicht krijgt
als het spektakel zich voor uw ogen ontvouwt. Tijdens de dag maakt u kennis met de husky´s en de rendieren.
Ideaal programma voor wie de eerste keer naar Lapland reist.

Wat u ook wilt zien of beleven tijdens de Arctische winter, in Torassieppi vindt u het. Een tocht met de husky´s
of de rendieren, het noorderlicht aanschouwen of authentiek Lapland ontdekken. Het is allemaal mogelijk in
Torassieppi.Torassieppi biedt zijn gasten een rendier museum, een rendierboerderij, een huskyboerderij, een restaurant, een sneeuwkapel en overnachtingen in houten chalets, in unieke aurora domes of in een sneeuwhotel.
Ligging: Torassieppi ligt op ongeveer 17 kilometer van
Muonio en 70 kilometer van Kittilä.
Faciliteiten: In dit kleinschalige domein zal u zich kort bij
de natuur voelen. In het traditionele, authentieke hoofdgebouw vindt u de receptie en het restaurant. Het restaurant
serveert heerlijke gerechten, op basis van organische en
lokale ingrediënten, in een aangename omgeving. Daarnaast is er een warme ruimte voorzien voor gasten die, tijdens een verblijf in het sneeuwhotel, ´s nachts wat willen
opwarmen en er zijn toiletten en douches voorzien voor
de gasten van het sneeuwhotel. In het domein worden er
ook activiteiten georganiseerd in het kota restaurant, het
sneeuwrestaurant en de ijsbar.
Logies: In Torassieppi verblijft u niet voor de grote luxe
maar voor de authenticiteit en het unieke. U kan kiezen
uit een aanbod van natuurgerichte overnachtingsmogelijkheden:

Type A: hotelkamers (max. 2 volw. + 1 kind -12j.) met badkamer met douche/wc.
Type B: authentieke chalet (min. 2 volw./max. 4 volw.) met
kitchenette, openhaard en badkamer met douche/wc.
Type C: authentieke chalet met sauna (min. 2 volw./max.
4 volw. + 2 kind -12j.) zoals B maar ruimer en met sauna.
Type D: aurora dome (min. 2 volw./max. 3 volw), luxueuze
geïsoleerde tent met bed en houtvuur. Een stuk van de
wand en het plafond is doorzichtig waardoor u mooi uitzicht krijgt op de sterrenhemel en eventueel noorderlicht.
Gebouwtje met sauna, toilet en douche op 50 m.
Type F: single hotelkamer.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Kittilâ. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan
dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegr.

Type E
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Donderdag
Aankomst in Kittilä en transfer naar Hotel Harriniva of Hotel
Jeris. Diner in het hotelrestaurant en overnachting.
Vrijdag: rendieren, sneeuwscooters en noorderlicht
Ontbijt. Vandaag bezoekt u een lokale rendierherder en
zijn dieren. U leert alles over het leven van de rendierherder en natuurlijk ook over die typische Lapse dieren. De
rendierherder leert u Laps lasso werpen en u kan een kort
ritje met een rendierslede maken. Picknicklunch voorzien
in een Lapse Kota bij het open vuur. In de namiddag heeft
u afspraak met uw gids die u informatie geeft over het hotel, de activiteiten en het noorderlicht terwijl u geniet van
lokale drankjes en hapjes bij het open vuur. Na het diner
staat er een sneeuwscootersafari op het programma. De
kans om de Aurora Borealis te zien, is goed tijdens deze
safari. Het blijft natuurlijk altijd een natuurverschijnsel. De
rit brengt u naar de top van de heuvels waar u van een
warm drankje geniet en de nabijheid van de hemel voelt
en geniet van de heldere sterren.
Type B

Zaterdag: Husky´s, sneeuwschoenen en noorderlicht
Na het ontbijt maakt u kennis met de gids en de vrolijke
husky´s - er wonen er rond de 400 in de huskyboerderij.
Na een rondleiding in de huskyboerderij en rij- en veiligheidsinstructies gaat u van start voor een 2 uur durende
huskysafari met 2 personen per slede. De afstand is ongeveer 15 km. Voor de lunch keert u terug naar het hotel
restaurant. Namiddag vrije tijd. Diner in het hotel. Na het
diner vertrekt u met uw sneeuwschoenen en probeert de
gids u het Noorderlicht te laten zien. Terwijl u wacht geniet
u van warme drankjes. Overnachting in het hotel.

Optionele alternatieven (zaterdag):
Optie 1 zonder toeslag: in plaats van de sneeuwschoenen wandeling, gaat u de nacht doorbrengen in een echte iglo. Na het diner in het hotel, verlaat u uw hotelkamer
en wordt u naar de Winter Village gebracht om de nacht
door te brengen in een echte sneeuw iglo. Transfers, warme dranken, slaapzak en ontbijt de volgende ochtend zijn
inbegrepen. Toeslag: geen meerkost.
Optie 2 met toeslag: Northern Lights Wilderness Cabin
Experience. In plaats van de sneeuwschoenen wandeling.
Eén van de beste manieren om het Noorderlicht te zien
is de wildernis in trekken, ver weg van alle lichtvervuiling.
Dat is wat u deze avond kan doen. U verlaat uw hotelkamer, waarna een lokale gids u naar een wilderness cabin
brengt, waar een lokaal diner wordt bereid. U kan er een
echte Finse houtgestookte sauna meemaken voor het
nacht wordt. Sneeuwschoenen zijn ter beschikking. U
overnacht in de blokhut. De volgende ochtend bereidt de
lokale gids uw ontbijt voor u terug naar Harriniva/Jeris trekt.
Toeslag: € 70 per persoon.
Zondag
Na het ontbijt is het tijd voor de transfer naar Kittilä.
Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers Kittilä indien Finnair vluchten, 3 overnachtingen in vol pension,
rendierexcursie, nachtsneeuwscootersafari (2 personen
per scooter), husky safari (15 km, 2 personen per team),
sneeuwschoenwandeling, thermische kledij. Verzekering
voor de sneeuwscooter.

HARRINIVA of JERIS
FIHAEX28/42/43
Vertrekdata: Elke donderdag van 6/1- 2/4 (Harriniva) of tot
16/04/22 (Jeris)
Prijs p.p. in dubbele kamer: € 985 (6/1-19/3/22) en € 895
(24/3-16/4/22)
Toeslag voor upgrade kamer voor 3 nachten:
Harriniva Wilderness plus kamer: € 45/kamer
Harriniva Wilderness suite/sauna kamer/sauna plus kamer:
€ 135/kamer/2 pers. en gratis indien 3/6 pers.
Harriniva Riverside blokhut voor 2 pers.: € 210/blokhut, blokhut 3 pers.: € 75/blokhut, blokhut 4-5 pers.: geen toeslag.
Jeris chalet Jerisranta type C (min. 2 pers.): € 105/chalet,
chalet Jeriskyla type D (min. 3 pers.): € 75/chalet, chalet
Jeriskyla type D (4-5 pers.): geen toeslag, chalet Jeriskyla
type E (min. 4 pers.): € 60/chalet, chalet Jeriskyla type E (5-7
pers.): geen toeslag.
Toeslag indien u de 1ste of laatste nacht wijzigt
naar een verblijf in een unieke accommodatie:
Sneeuwiglo: € 60/persoon
Aurora Dome: € 240 (1-2 personen)
Arctic Firefox Lodge: € 510 (1-2 personen)
Single toeslag: € 165; Harriniva Wilderness plus kamer: € 210, single sneeuwscooter 35€
Supplement zaterdag optie 2: € 70
Korting 3de volw. op de kamer: € 45

Type A
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Muonio
HARRINIVA, JERIS & TORASIEPPI FIHAEX16/67/68
Vertrekdata: Elke zondag of maandag in periode
12/12-16/12/21 en 2/1-1/4/22 met verblijf in Harriniva
of 2/1-15/4/22 met verblijf in Jeris en zondag in periode 2/1-1/4/22 met verblijf in Torassieppi
Prijs per persoon in dubbele kamer:
12/12-16/12/21, 20/3-15/4/22: € 685
2/1-18/3/22 : € 755
Single toeslag: € 255 (solo rijden met de sneeuwscooter inbegrepen)
Korting 3de volw. op de kamer: € 60
Toeslag vol pension: € 60/persoon
Toeslag andere kamertypes Harriniva:
Wilderness plus kamer: € 30/persoon
Wilderness sauna kamer/Wilderness plus sauna kamer/Wilderness suite: € 90/persoon
Riverside log cabin met 2 volw.: € 140/persoon, met 3
volw.: € 35/persoon, met 4-5 volw.: € 0
Vraag toeslag voor verblijf in chalets in Jeris en Torassieppi.
Kinderen: 40 % kinderkorting voor kinderen tussen
4-11 jaar indien in dezelfde kamer met 2 betalende
volwassenen, 25 % indien met 1 volwassenen. Kinderen in de slede van de gids bij safari´s.
Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers luchthaven Kittilä indien Finnair vluchten, 4 overnachtingen
in dubbele kamer in Hotel Harriniva, Hotel Jeris of Torasieppi in half pension, dagelijks gebruik van hotelsauna tussen 17u en 19u (apart voor mannen en vrouwen). Sneeuwscootersafari (30km, 2 pers. per scooter),
husky safari (15km, 2 pers. per team), thermische
kledij. Verzekering voor de sneeuwscooter met eigen
aansprakelijkheid voor max € 800. Een geldig rijbewijs
is noodzakelijk voor het rijden met de sneeuwscooter.

HARRINIVA
FIHAEX18
Duur: 5 dagen / 4 nachten (3 dagen op sneeuwscootertocht) met aankomst op zondag
Vertrekdata: 23/1,30/1,6/2,6/3,13/3/22 of andere
data op aanvraag indien min. 4 personen.
Grootte groep: min. 4 personen
Prijs per persoon voor het arrangement
23/1-17/3/22 : € 1725
20/3-31/3/22 : € 1640
Single kamer is niet mogelijk. Deze safari is niet geschikt voor kinderen.
Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers Kittilä
in aansluiting op Finnair lijnvluchten, 2 overnachtingen in blokhutten voor 4-6 personen met douche/
WC, 2 overnachtingen in wildernis hutten, vol pension (vanaf diner op dag 1 tot ontbijt op dag 5), safari´s zoals vermeld met 1 persoon per sneeuwscooter, de rij-afstanden kunnen variëren naargelang de
weersomstandigheden en de rijvaardigheden van
de deelnemers. Safari uitrusting (warme sneeuwscooterjas en broek, laarzen, sokken, handschoenen, muts en helm), een ervaren Engelstalige gids,
verzekering voor de sneeuwscooters.
Belangrijke informatie in verband met sneeuwscooters: De bestuurder van de scooter moet
minstens 18 jaar oud zijn en een geldig rijbewijs
bezitten (voor voertuigen van minstens 125 cc).
Een ondertekende afdruk van uw kredietkaart moet
als garantie achtergelaten worden aan de receptie.
Op deze safari gebruiken we sneeuwscooters met
minstens 600 cc.
Deze safari is niet geschikt voor kinderen.

Lesvrije
Muonio
week
Time out 5-daagse short break - 5 dagen/4 nachten

Taste of Lapland - 4 dagen/3 nachten

Husky en sneeuwscootersafari met overnachtingen

Dit kort verblijf biedt een inzicht in wat er in Lapland te beleven is. Stuif er vandoor op een sneeuwscooter, ontspan met de rendieren en maak plezier met de husky´s. ´s avonds gaat u er met de sneeuwschoenen op uit en
maakt u een kampvuur in het bos.

Speciaal kort pakket Zondag - Donderdag of Maandag - Vrijdag
Comfortabele accommodatie en goed Laps eten zijn de basiselementen van een succesvolle reis. De belangrijkste Lapse activiteiten – sneeuwscootersafari en huskysafari zijn inbegrepen – de rest kan u zelf nog invullen!
Deze korte trip is ook geschikt voor beginners.
Dag 1: aankomst
Aankomst in de luchthaven van Kittilä, transfer naar Muonio. Overnachting in gezellige dubbele kamers of blokhutten met douche/WC in Harriniva, Jeris of Torasieppi. Diner
in het hotel restaurant.
Dag 2: husky safari
Ontbijt in het hotel. De ochtend is vrij om zelf de omgeving
te verkennen. In de namiddag maakt u kennis met de husky´s. De gids geeft uitleg over de hondenboerderij met wel
400 honden! Na rij- en veiligheidsinstructies start de husky safari (2 personen per slede, ongeveer 15 kilometer).
Terugkeer naar het hotel. Sauna, diner en overnachting.
Dag 3: vrije dag
Ontbijt in het restaurant. Deze dag is vrij. U kan gaan skiën,
een sneeuwschoenentocht ondernemen of een ander
programma op voorhand bijboeken of aan de receptie
(wildernis kookles, avond safari met rendieren om het
Noorderlicht te zien,...). Sauna, diner en overnachting in
het hotel.
Dag 4: sneeuwscooter safari
Ontbijt in het restaurant. ´s Ochtends vrije tijd om op eigen houtje te gaan skiën of een andere activiteit bij te
boeken. ‘s Middags ontmoet u de gids die u rij- en veiligheidsinstructies geeft voor de sneeuwscooter. De safari

over bevroren meren en door besneeuwde bossen, toont
u het prachtige gebied op zijn best. U rijdt ongeveer 30 km,
met 2 pers. per scooter. Na deze actieve dag wacht er een
heerlijke sauna op u! Diner en overnachting in het hotel.
Dag 5: vertrek
Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Kittilä.
Indien de weersomstandigheden het vereisen kan het
programma altijd aangepast worden. Het is mogelijk dat
bepaalde safari´s niet kunnen doorgaan omwille van te
weinig sneeuw.
Extra informatie over dit pakket:
- De prijs omvat de verzekering voor de sneeuwscooter
met een eigen franchise van € 800/sneeuwscooter.
- U kan een extra verzekering nemen van € 20/persoon
om dit te verminderen naar € 400/sneeuwscooter/ongeval.
- De bestuurder van de sneeuwscooter moet minimum
18 jaar zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs voor
voertuigen min. 125 cc.
- Sneeuwscootersafari´s worden niet aangeraden bij
rugproblemen of in geval van zwangerschap.

Dag 1
Aankomst in Kittilä en transfer naar Muonio (Harriniva holiday center of Hotel Jeris). Hier krijgt u thermische kleding
ter beschikking. Diner en overnachting in een hotelkamer
of chalet.
Dag 2: rendieren & husky´s
Na het ontbijt gaat u naar de rendierenfarm. U krijgt er de
kans om rendieren te voederen, een lapse lasso te leren
gebruiken en een tochtje te maken in een rendierslede.
De lunch gebruikt u in het ijsrestaurant of in een traditionele kota naargelang de weersomstandigheden. In de
namiddag vertrekt u naar de husky boerderij, waar u een
rondleiding krijgt en kennis maakt met deze enthousiaste
dieren. Dan gaat u op een korte sledetocht (ongeveer 6
km) met de husky´s. Terug naar het hotel voor een kerstdiner en overnachting.
Dag 3: sneeuwscooters, sneeuwschoenen en kampvuur
Ontbijt in het hotel. Deze morgen staan er sneeuwscooters op het programma. Na een korte introductie, vertrekt
u (2 personen per sneeuwscooter) voor een tocht van
ongeveer 20 km. Voor de lunch keert u terug naar het hotel. Deze namiddag bent u vrij om de buurt te verkennen.
Na het diner in het hotel, trekt u sneeuwschoenen aan
en trekt u met een gids het bos in. Bij een kampvuur kan
u genieten van een warm drankje en een versnapering
terwijl u wacht om het noorderlicht te kunnen zien. Overnachting in het hotel.
Dag 4
Na het ontbijt is het tijd voor de transfer naar Kittilä.

Algemene informatie
- In de safari’s is steeds de nodige thermische kledij (warme overall, kousen, laarzen, handschoenen, muts en
eventuele slaapzak)inbegrepen.
- Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: omniumverzekering met max. franchise van € 800 per scooter, benzine, de huur van de scooter 550cc.
- U kan een extra verzekering nemen van € 20/persoon
om dit te verminderen naar € 400/sneeuwscooter/ongeval.
- Minimum leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18 jaar. Geldig rijbewijs voor voertuigen min.
125 cc. is vereist.
- Kind -14j. zit tijdens de safari´s in een slede die getrokken wordt door de gids.
- Kind +140 cm mag plaatsnemen op de sneeuwscooter
bij een volwassene maar betaalt dan wel de volwassene
prijs.
- Engelstalige gids tijdens de safari´s
- Indien de weersomstandigheden het vereisen kan het
programma altijd aangepast worden.
- Sneeuwscootersafari´s worden niet aangeraden bij
rugproblemen of in geval van zwangerschap.

Powder Pro - 5 dagen/4 nachten

Discover the wilderness - 7 dagen/6 nachten

Sneeuwscooter avontuur!

met 5-daagse huskytour

Meerdaagse sneeuwscootersafari

Ontdek Europa’s laatste wildernis op een huskyslee! Wist U dat de properste lucht in Europa te vinden is in Pallas-Ylläs Nationaal Park in noordwest Lapland? Onze 5 daagse husky tour volgt de wouden en bevroren meer op
de grens van het nationaal park. Elke deelnemer bestuurt zijn eigen hondenslee team van 4-6 honden. De dagelijkse afstand varieert tussen 25 en 40 kilometers, afhankelijk van je fysieke conditie en de weersomstandigheden. Deze safari is een unieke gelegenheid om de ongerepte natuur van Lapland te bewonderen! Je kwaliteiten
om een vuurtje te stoken worden grondig getest tijdens de overnachtingen in de simpele wildernis - hutten.

Spring op je scooter en leer van onze professionele sneeuwscootergidsen de trucjes om perfect door het diepe sneeuw te rijden, in
de top van Lapland! Deze 3 daagse scootertocht naar het noordelijkste punt van Finland gaat je zeker naar meer doen verlangen!
Dag 1: aankomst
Aankomst in de luchthaven van Kittilä en transfer naar Muonio.
Diner in het hotel en overnachting in mooie blokhutten van 4-6
pers. met gezam. badkamer met douche/wc, vlakbij het hotel.
Dag 2: start de motoren!
Na het ontbijt maak je kennis met de safarigids en krijg je informatie over het progr. Je krijgt ook een safari uitrusting: warme
sneeuwscooterjas en broek, laarzen, sokken, handschoenen,
muts en helm. Je pakt je spullen voor de reis in een rugzak
mee op de scooter. De rest van je bagage wordt opgeborgen in
het hotel. Onze ervaren gids geeft voor de start nog veiligheidsen rijinstructies. De afstand die je overbrugt is ongeveer 100
km, over bevroren meren en door met sneeuw bedekte bossen.
Laat in de namiddag kom je aan in het Galdotieva natuurcenter in Palojärv, op de grens met Noorwegen, waar je geniet van
een sauna en diner. Overnachting in comfortabele blokhutten
of appart. met gezamenlijke badkamer met douche/WC.
Dag 3: boven de boomgrens!
Na het ontbijt is het tijd om de omringende boomloze gebieden bij de Noorse grens te ontdekken. Lunch tijdens de safari.
De rijafstand vandaag is 80 tot 100 km, afh. van de weersomstandigheden en de vaardigheden van de deelnemers. Diner,
sauna en overnachting in Galdotieva.
Dag 4: Terugtocht
Na het ontbijt keer je terug naar Muonio. De afstand is ongeveer

100 km, zodat je ’s avonds zeker je beenspieren zult voelen! Na
deze intensieve dagen is het tijd voor een sauna. ´s Avonds
halen we herinneringen op tijdens het heerlijke afscheidsdiner.
Overnachting in blokhutten (4-6 pers.) met gezam. badkamer
met douche/WC.
Dag 5: vertrek
Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Kittilä
Algemene informatie
- In de safari’s is steeds de nodige thermische kledij (warme
overall, kousen, laarzen, handschoenen, muts en eventuele
slaapzak) inbegrepen.
- Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegr.: omniumverzekering met max. franchise van € 800 per scooter, benzine, de
huur van de scooter.
- U kan een extra verzekering nemen van € 20/pers. om dit te
verminderen naar € 400/sneeuwscooter/ongeval.
- Min. leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18
jaar. Geldig rijbewijs voor voertuigen min. 125 cc. is vereist.
- Engelstalige gids tijdens de safari´s
- Indien de weersomstandigheden het vereisen kan het programma altijd aangepast worden.
- Sneeuwscootersafari´s worden niet aangeraden bij rugproblemen of in geval van zwangerschap.

Dag 1: aankomst
Aankomst in de luchthaven van Kittilä, transfer naar Muonio. Diner in Harriniva, Jeris of Torasieppi, overnachting in
gezellige blokhutten met gedeeld sanitair.
Dag 2-5: er op uit met de huskyslede
Na het ontbijt word je uitgerust met je safarimateriaal, en
wordt er een korte introductie gegeven over het programma van de volgende dagen. Je maakt kennis met de
honden en de sledes worden klaargemaakt zodat je kan
leren hoe je een hondenslede moet besturen. De route
brengt je langs mooie bosrijke landschappen, langs de
boomloze hoogtes, over bevroren meren en langs rivieren. Elke nacht verblijven we in andere, simpele maar
gezellige hutten zonder elektriciteit. Elke hut heeft een
sauna om jezelf te wassen en een wildernistoilet (zonder water). Iedereen zorgt voor zijn eigen hondenteam,
helpt de maaltijden klaarmaken en maakt vuur. Ontbijt
en diner worden klaargemaakt in de hutten, lunch wordt
genomen in de buitenlucht bij een vuurtje.
Dag 6: terug naar Hariniva
Vandaag keren we in de namiddag terug naar Harriniva, Jeris of Torasieppi. Nog een laatste keer worden de
geweldige avonturen van de laatste week overlopen
aan een heerlijk afscheidsdiner met Lapse specialitei-

ten. Overnachting in gezellige blokhutten met gedeeld
sanitair.
Dag 7: afscheid
Na het ontbijt weer een transfer naar de luchthaven van
Kittilä.
Algemene informatie
- In de safari’s is steeds de nodige thermische kledij (warme overall, kousen, laarzen, handschoenen, muts en
eventuele slaapzak) inbegrepen.
- Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: omniumverzekering met max. franchise van € 800 per scooter, benzine, de huur van de scooter 550cc.
- U kan een extra verzekering nemen van € 20/pers. om
dit te verminderen naar € 400/sneeuwscooter/ongeval.
- Minimum leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18 jaar. Geldig rijbewijs voor voertuigen min.
125 cc. is vereist.
- Engelstalige gids tijdens de safari´s
- Indien de weersomstandigheden het vereisen kan het
programma altijd aangepast worden.
- Sneeuwscootersafari´s worden niet aangeraden bij
rugproblemen of in geval van zwangerschap.

HARRINIVA OF JERIS
FIHAEX44/FIHAEX63
Vertrekdata: elke dinsdag en donderdag van 30/1122/12 en 27/12-30/12/21 en op zondag 19/12 in
Harriniva en 19/12/21 in Jeris
Prijs per persoon in dubbele kamer:
30/11-15/12/21: € 770
16/12-30/12/21: € 860
Single toeslag: € 185
Korting 3de volw. op de kamer: € 45
Toeslagen voor upgrade kamertype voor 3 nachten:
Harriniva Wilderness plus kamer type D: € 45/kamer
Harriniva Wilderness plus suite/sauna kamer type E/F:
€ 135/kamer
Harriniva Riverside blokhut type G: € 210/blokhut
Jeris Jerisranta blokhut type C (2-4 pers.): € 230/blokh.
Jeris Jeriskyla B blokhut type D (4-5 pers.): € 345/blokh.
Jeris Jeriskyla C blokhut type E (4-7 pers.): € 435/blokh.
Toeslag indien u de 1ste of laatste nacht wijzigt naar
een verblijf in een unieke accommodatie:
Sneeuwiglo: € 60/persoon
Aurora Dome: € 240 (1-2 personen)
Arctic Firefox Lodge: € 510 (1-2 personen)
Kinderen: 40 % kinderkorting voor kinderen tussen
4-11 jaar indien in dezelfde kamer met 2 betalende
volw., 25 % indien met 1 volw. (in slede bij safari´s)
Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers Kittilä
indien Finnair vluchten, 3 overnacht. in Hotel Jeris of
Harriniva in volpension incl. een kerstdiner, thermische
kledij, excursie rendierfarm en tocht per rendierslede,
bezoek huskyfarm en tocht per huskyslede (6 km), 20
km tocht in sneeuwscooter, sneeuwschoenentocht
met kampvuur, sauna in het hotel, gratis koffie/thee
gedurende de dag.

HARRINIVA
FIHAEX21
Duur: 7 dagen/6 nachten (5 d/4 n op safari)
Data: elke zondag tussen 11/12/21-17/4/22.
Prijzen:
11/12/21-17/12/21 en 20/3-17/4/22: € 1835/solo
19/12/21-18/3/22: € 2045/solo
Inbegrepen in de prijs: transfers luchthaven Kittilä,
2 overnachtingen in de blokhutten met gedeeld
sanitair, 4 overnachtingen in wildernishutten, complete safari-uitrusting (thermische overal, laarzen,
sokken, handschoenen, warme muts, slaapzak), 1
hondenslee team van 4-6 honden voor elke deelnemer, vol pension (vanaf diner op de eerste dag
tot ontbijt op de laatste dag), een gekwalificeerde
Engelstalige gids tijdens de safari.
Belangrijke informatie: Deze safari is niet geschikt
voor kinderen -18j. en single kamers zijn niet beschikbaar. De blokhutten bevinden zich in Harriniva,
Jeris, Torassieppi of in de omgeving van Hariniva (tot
3 km, transfers inbegrepen). Goede fysieke conditie
is vereist voor dit programma.

Transport
Deze reizen kunnen gecombineerd worden met
vluchten naar Kittilä. De lijnvluchten van Finnair zijn
steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Transport
Deze reizen kunnen gecombineerd worden met vluchten naar Kittilä. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.
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Kerst/Nieuw
Muonio

Jeris Essence of
Lapland
8 dagen/7 nachten
vanaf € 1555 p.p.

JERIS
Duur: 8 dagen / 7 nachten
FIHAEX70
Vertrekdata: Elke zaterdag en zondag tussen 1/1 en
15/4/2022
Grootte groep: 2-22 personen.
Prijs per persoon:
1/1-18/3/22: € 1765
19/3-15/4/22: € 1555
Verblijf in een chalet type A (2-3 pers.): € 245/chalet,
type B (3-4 pers.): € 175, type B (5 pers.): geen toeslag. Type C (4-5 pers.): € 140 en type C (6-7 pers.):
geen toeslag.
Single in hotelkamer: € 420
Upgrade 1ste of laatste nacht:
naar een sneeuwiglo: € 60 p.p.
naar een aurora dome: € 120 p.p. (min. 2 pers.)
naar Arctic Firefox lodge: € 255 p.p. (min. 2 pers.)
Upgrade naar Wilderness plus diners: € 16 p.p.
(4-gangendiners aan tafel opgediend)
Kinderkorting: kind 5-11j.: -40% in de kamer met 2
volw. -25% in de kamer met 1 volw. Kinderkorting is
niet van toepassing op de toeslagen voor verblijf in
blokhut.
Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers Kittilä
in aansluiting op lijnvluchten Finnair, 7 overnachtingen in vol pension, thermische kledij, bezoek Arctic
Sauna World, Husky safari ±15 km, sneeuwscooter
safari met netvissen, bezoek rendieren boerderij met
rendiersafari (3km) en bezoek met lunch aan het
“Winter Village”, sneeuwschoenentocht in het National Park, Joiku avond, Aurora Snow Train, Engelstalige gids,traditioneel diner, avondmaal met Lapse
specialiteiten, warme draken (thee, koffie) tijdens de
dag, BTW en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Info: De bestuurder van de sneeuwscooter moet
minimum 18 jaar oud zijn en in het bezit van een
geldig rijbewijs.
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Authentieke kennismaking met Lapland. Dompel uzelf onder in de Lapse natuur en cultuur
Afwisseling en plezier tijdens een actieve vakantie in de sneeuw. Ontmoet in de prachtige Lapse natuur schattige
husky´s, spring op een slede getrokken door een rendier, ervaar een opwindende sneeuwscootertocht, neem deel
aan de zoektocht naar het Noorderlicht. En geniet.
Hotel Jeris ligt slechts 45 minuten van de luchthaven van Kittilä. Het is een zeer comfortabel hotel met mogelijkheid om te verblijven in hotelkamers of blokhutten. De Jeris Arctic Sauna World met verschillende sauna´s en een
natuurlijk ijszwembad wachten op u.
Dag 1: aankomst
Aankomst op de luchthaven van Kittilä en transfer naar Hotel
Jeris. Diner en overnachting in het hotel of in de gezellige
blokhutten met douche, WC en sauna vlak bij Hotel Jeris.
Dag 2: Torassieppi Winter Village en rendieren & noorderlicht workshop
Na het ontbijt volgt een busrit van 10 minuten naar de
rendierboerderij bij het Torasieppi Winter Village. U bezoekt
het 100 jaar oude Lapse huis van een rendierhoeder die
u alles vertelt over het leven van een rendier. U kan ook uw
handigheid in het lassowerpen proberen en een ritje maken
(3km) op een rendierslede nabij het Pallas-Ylläs nationaal
park. Dan bezoekt u het verbazingwekkende Winter Village
met zijn ijsrestaurant en bar en de indrukwekkende ijssculpturen. In het ijsrestaurant gebruikt u de lunch (als het weer
het toestaat). Na de lunch vertelt de gids u meer over het
fascinerend natuurfenomeen: de aurora borealis en de
wetenschap en de mythes rond dit verschijnsel (inclusief
lokale drank en snack). Diner in het restaurant van het hotel.
Dag 3: Husky avontuur en diner bij de open haard met
Joiku.
Geniet van het mooie ontbijt voor uw vertrek naar de huskyboerderij. Daar kunt u kennis maken met de honden en
krijgt u een korte rondleiding door de boerderij. Daarna
maakt u een sledetocht van een 15 km met de honden (2
volwassenen per slede, kinderen in de slede van de gids).
Lunch in het restaurant. Namiddag vrije tijd. Het diner wordt
geserveerd in het restaurant met open haard. Daar krijgt u
het gezelschap van een lokale Sami zanger die ook uitleg
geeft bij de liederen. Ook aandacht voor de traditionele
Sami kleding en hun betekenis.
Dag 4: Sneeuwscooters en ijsvissen
Na het ontbijt is het tijd voor een sneeuwscootersafari. Met
2 personen per sneeuwscooter volgt u de gids ongeveer
35 km door de mooie natuur met besneeuwde wouden tot
aan een meer waar de oude technieken van het netvissen
worden aangeleerd. Lunch bij het kampvuur. Terug in het
hotel kan u opwarmen en relaxen in de sauna. Diner in het

restaurant van het hotel.
Dag 5: Vrije dag en Aurora snow train
Plan vandaag uw eigen activiteiten in. Alle maaltijden worden voorzien in het hotel. U kan ook kiezen om een lunchpakket mee te nemen. Vanavond gaat u op uitstap met de
Aurora Snow Train. U gaat op zoek naar het noorderlicht
terwijl u rondrijdt in een verwarmde slede, onderweg wordt
er gestopt voor warme drankjes en een snack bij het kampvuur.
Dag 6: Sneeuwschoenen en Arctic Sauna World
Ontbijt in het hotelrestaurant. Vertrek met minibus naar de
adembenemend mooie Pallas regio. In het natuurcentrum
leert u meer over deze regio. Op sneeuwschoenen maakt
u kennis met de directe omgeving. Sneeuwschoenen zijn
één van de oudste transportmiddelen van Lapland. Na terugkeer wordt de lunch geserveerd in het restaurant van
het hotel. Namiddag vrije tijd. Het diner wordt gevolgd door
gevolgd door activiteiten in de Arctic Sauna World: ervaar 4
verschillende sauna´s en leer bij over de geschiedenis en
de gebruiken. Een shaman roept tijdens een ceremonie de
krachten van de 4 elementen op.
Dag 7: Vrije dag met typisch Laps diner
Ontbijt en lunch in het restaurant van het hotel. U kan ontspannen in het hotel of gebruik maken van de Arctic Spa en
de rooksauna of er op uit trekken met de sneeuwschoenen
of langlaufski´s. ´s Avonds wacht u, in het hotel, een diner
met Lapse specialiteiten.
Dag 8: Afscheid
Ontbijt en dan is het tijd voor de transfer naar de luchthaven
van Kittilä.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Kittilä. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Een week vol Lapse cultuur, lokale keuken en een selectie van de beste activiteiten terwijl u verblijft in het
kleine exclusieve eco-resort Torassieppi
Torassieppi is gelegen aan de rand van een groot en rustig meer en in de buurt van een traditionele rendierboerderij. Met zo´n ongerepte ligging, naast het Pallas-Ylläs national park, bent u op de plaats met de beste
luchtkwaliteit van gans Europa, waar er ook geen lichtpollutie is. Alles samen betekent dit dat het één van de
beste plaatsen is om het noorderlicht te kunnen zien. Na een actieve dag buiten zal de keuken van Torassieppi
u verwennen met heerlijke gerechten gemaakt van organische ingrediënten.
Dag 1
Aankomst op de luchthaven van Kittilä en transfer naar Torassieppi. Diner en overnachting in het hotel.

het diner in het restaurant geniet u van een tocht met een
paardenslede door de stille landschappen. Onderweg geniet u van de sterrenhemel en misschien het noorderlicht.

Dag 2: Lokale cultuur en noorderlicht kampvuur
Ontbijt in het hotelrestaurant. De gids brengt u naar de rendierboerderij (een korte wandeling) waar een rendierhoeder
u meeneemt voor een ritje in een rendierslede. Hij vertelt
daarbij over het leven van de rendieren. U brengt daarna
een bezoek aan het traditionele guesthouse en het museum, waar u een idee krijgt van hoe het leven hier was voor
er gemotoriseerd vervoer en wegen waren. Lunch wordt opgediend in een traditionele kota, rond een houtvuur. Na de
lunch heeft u wat vrije tijd voor een rustige wandeling door
de Winter Village met Ice Bar, restaurant en sneeuwkamers.
Voor het diner gaat u terug naar het hotel. ´s Avonds zal een
gids u meer vertellen over het noorderlicht. Die theoretische
inleiding wordt gevolgd door een wandeling met de gids
naar de beste plaats om het noorderlicht te zien. Daar kan
u genieten van het kampvuur en warme chocomelk terwijl u
wacht of het noorderlicht tevoorschijn komt.

Dag 5: Sneeuwscooter & husky boerderij bezoek
Na het ontbijt is het sneeuwscootertijd! Uw gids geeft u een
briefing van de veiligheidsinstructies voor dat u vertrekt op
een rit van 40 km naar de Harriniva husky boerderij. Tijdens
deze safari bezoekt u één van de grootste husky boerderijen
in de wereld en geniet u van een lunch in hotel Harriniva
voor u terugkeert naar Torasieppi. 2 personen per sneeuwscooter. Diner in het hotelrestaurant.

Dag 3: Husky avontuur, lokale keuken en Aurora Dome
Na het ontbijt gaat u kennis maken met de sympathieke
viervoeters die in de huskyboerderij verblijven. De musher zal
u inlichten over het leven en de gewoonte van de huskies.
Het meest opwindende is wel dat u zelf een hondenslede
zal mennen tijdens een 15 km lange tocht door het winterse woud. Lunch in het restaurant. In de vooravond gaat u in
de kota, met de gids, leren koken met de lokale ingrediënten.
Deze gerechten worden geserveerd in de kota samen met
een welverdiend drankje. Na het diner trekt u naar uw Aurora
Dome voor een gezellige nacht in deze glamping tent met
houtkachel, panoramisch zicht over het meer en met een
beetje geluk noorderlicht aan de hemel.
Dag 4: Finse smaken & ritje met de paardenslede
Geniet van een ontspannen morgen met ontbijt en lunch
in het restaurant. In de namiddag leert u, met uw gids, de
lokale smaken van Lapland kennen. U krijgt inzicht in het
Lapse voedselcultuur en in de speciale lokale smaken. Na

Dag 6: Sneeuwschoenwandeling en Arctic Sauna World
Na een stevig ontbijt, gaat u per minibus naar het nationale
park Pallas-Ylläs. Dit is het grootste heuvelgebied van westelijk Lapland en het is adembenemend mooi. U bezoekt
het natuurcentrum waar u alles leert over de regio. Daarna
verkent u de regio op sneeuwschoenen. Na die inspanning
gaat het naar Jeris waar u een heerlijke lunch wacht en
welverdiende ontspanning in de Arctic Sauna World aan de
rand van het meer. U kan hier ook zwemmen in het ijsbad
en dan weer opwarmen in de meest authentieke sauna: de
rooksauna. Diner in het restaurant.
Dag 7: Vrije dag
Vandaag kan u gewoon luieren of aan de gids andere activiteiten vragen: u zal verbaasd staan hoeveel er te doen is
“in the middle of nowhere”. Alle maaltijden worden in het
restaurant geserveerd en voor de laatste avond is een speciaal afscheidsdiner voorzien.
Dag 8: Afscheid
Na het ontbijt is het tijd voor de transfer naar de luchthaven
van Kittilä.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Kittilä. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan
dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Spirit of Lapland
Torassieppi
8 dagen/7 nachten
vanaf € 1740 p.p.

TORASIEPPI
FIHAEX46
Duur: 8 dagen/7 nachten
Vertrekdata: Elke zaterdag en zondag tussen 2/11/4/22
Grootte groep: min. 2 personen
Prijs per persoon in tweepersoonskamer:
A: 2/1-18/3/22: € 1950
B: 19/3-1/4/22: € 1740
Toeslagen per persoon:
Verblijf in een blokhut met sauna: € 300, verblijf in een
blokhut zonder sauna: € 175. Telkens min.2 personen.
Single in hotelkamer: € 550 (single Aurora Dome overnachting en single sneeuwscooter suppl. inbegrepen).
Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers Kittilä indien Finnair vluchten, 7 overnachtingen in Torassieppi
waarvan 1 nacht in Aurora Dome, vol pension (van
diner dag 1 tot ontbijt dag 8), volledige thermische
uitrusting, programma zoals vermeld.
Belangrijke informatie voor de safari´s: Dit programma is niet mogelijk met kinderen jonger dan 12 jaar.
Kinderen -18 jaar mogen niet met een sneeuwscooter
rijden en kleine kinderen niet met een huskyslede. Zij
zitten dan ook in de slede getrokken door de sneeuwscooter van de gids.
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Muonio
© Antti Pietikäinen at Harriniva-Torassieppi

Muonio

Best of Lapland
8 dagen/7 nachten
vanaf € 1760 p.p.
PROGRAMMA HARRINIVA
FIHAEX54
Duur: 8 dagen / 7 nachten
Data: elke zat. en zo. van 4/12/21 tot 1/4/22.
Prijs per persoon:
4/12-17/12/21 en 19/3-1/4/22: € 1760
18/12/21-31/12/21*: € 2060 • 1/1-18/3/2022 € 1970
Single toeslag: € 465 (met solo sneeuwscooter rijden toeslag inbegrepen)
Korting 3de volw. in de standaard kamer: € 105
Toeslagen verblijf
Toeslag Wilderness plus kamer: € 52,50/persoon
Toeslag sauna kamer/sauna plus kamer/Wilderness
suite: € 157,50/persoon (2 pers.)
Toeslag Sauna plus kamer/Wilderness suite indien
3-6 pers.: geen toeslag.
Toeslag Riverside blokhut met 2 pers.: € 490/blokhut, met 3 pers.: € 175/blokhut, met 4-5 pers.: geen
toeslag.
Vervang uw 1ste of laatste nacht door een overnachting:
in een sneeuwkamer: € 60/persoon
in de Aurora Dome: € 120/persoon (min. 2 pers.)
in een Arctic Firefox lodge: € 255/pers. (min. 2 pers.)
* in deze prijs is ook een Kerstdiner of Nieuwjaarsfeest begrepen, met een speciaal menu, bubbels en vuurwerk.

Kinderen: Dit programma is enkel geschikt voor
kinderen +18j. Voor gezinnen met jongere kinderen,
raden we de Jeris Essence of Lapland aan.
PROGRAMMA JERIS
FIHAEX17
Duur: 8 dagen / 7 nachten
Data: elke zat. en zo. van 18/12/21 tot 15/4/22
Prijs per persoon:
18/12/21-31/12/21*: € 2060
1/1-18/3/2022 € 1970 • 19/3-15/4/22: € 1760
Single toeslag: € 465 (met sneeuwscooter solo
rijden toeslag inbegrepen)
Korting 3de volw. in de standaard kamer: € 105
Vervang uw 1ste of laatste nacht door een overnachting in de Aurora Dome: € 120/pers./dubbel.
Toeslag blokhut:
type C (min. 2 pers.): € 245/blokhut,
blokhut type D (min. 3 pers.): € 175/blokhut, blokhut
type D (4-5 pers.): geen toeslag,
blokhut type E (min. 4 pers.):€ 140/blokhut, blokhut
type E (5-7 pers.): geen toeslag.
* In deze prijs is ook een Kerstdiner of Nieuwjaarsfeest begrepen, met een speciaal menu, bubbels en vuurwerk.

Kinderen: Dit programma is enkel geschikt voor
kinderen +18j. Voor gezinnen met jongere kinderen,
raden we de Jeris Essence of Lapland aan.
Inbegrepen in de prijs: Transfers luchthaven Kittilä
indien Finnair lijnvluchten, 6 overnachtingen in dubbele kamer met douche/wc in het Hotel Harriniva/
Hotel Jeris, 1 overnachting in een wildernis hut, vol
pension (vanaf diner op dag 1 tot ontbijt op dag
8), volledige safari uitrusting voor het ganse verblijf
(thermische overal, sokken, handschoenen, laarzen,
warme muts, slaapzak), 1 rendier safari, 2 dagen
huskysafari (iedereen bestuurt zijn eigen huskyteam
met 4-5 honden), een ervaren gids, 1 sneeuwscooter voor 2 personen tijdens de sneeuwscootersafari,
langlauf materiaal of sneeuwschoenen gedurende 1 dag, verzekering voor de sneeuwscooter met
eigen aansprakelijkheid van max. € 800. Een geldig autorijbewijs is nodig voor het rijden met de
sneeuwscooter!
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Adults only met wildernisovernachting
Ontdek en geniet van de fascinerende schoonheid van de Lapse natuur op drie verschillende manieren. Tijdens
de rendiersafari ervaar je de oudste manier van transport, met de sneeuwscooter ontdek je het plezier van het
racen over de bevroren meren en door de wouden. Gedurende de tweedaagse hondenslee safari overnacht je in
een wildernis hut en kan je echt genieten van de stilte en de schoonheid van de natuur. Er is één vrije dag waarin
je zelf kan beslissen wat je wilt doen: misschien wil je gaan skiën of een sneeuwschoenentocht ondernemen,
maar je kan ook gewoon in je eentje een dag genieten van de natuur.
Dag 1: aankomst
Aankomst in de luchthaven van Kittila, transfer naar Muonio, Hotel Harriniva of Hotel Jeris. Diner in het restaurant,
overnachting in de gezellige kamers of blokhutten.
Dag 2: voor één dag rendier-herder
Vandaag bezoek je de traditionele rendierboerderij in Torasieppi. Je leert tijdens een 2 uur durende safari alles over
deze dieren, hoe je ze kan vangen met de Lapse lasso en
hoe je de slede moet rijden (1 of 2 personen per slede)
en maakt een 7 km lange tocht. Lunch bij een vuurtje in
openlucht. Terugtocht naar Harriniva/Jeris, waar de warme
sauna op je wacht. Diner en overnachting in het hotel.
Dag 3: sneeuwscootersafari!
Onze ervaren gids geeft je rij- en veiligheidsinstructies voor
de sneeuwscooters en dan is het tijd om de motoren te
starten (2 personen per scooter) Het rijden is verrassend
simpel, ook voor beginners, dus het duurt niet lang of je
snelt langs met sneeuw bedekte bossen en over bevroren
meren. Lunch bij een kampvuur in openlucht. De excursie
duurt ongeveer 5 uur en je legt ongeveer 60-80 kilometer
af. Sauna, diner en overnachting in Harriniva/Jeris.
Dag 4: overnachting in de vrije natuur
Na het ontbijt check je uit en pak je je materiaal in voor de
2-daagse tocht met de huskyslede. Je bezoekt het Harriniva Arctisch Sledehonden Centrum met bijna 400 husky´s
en krijgt informatie over het leven van deze honden. De
gids leert je hoe je de slede moet besturen, en dan krijgt
je een team van 4-5 honden toegewezen voor de volgende 2 dagen (slechts 1 persoon per slee) Lunch bij een
kampvuur in openlucht. Je rijdt ongeveer 25 km naar een
wildernishut, waar je helpt bij het aanleggen van een vuur,

het voederen van de husky´s en het opstoken van de sauna bij het meer. Avondeten bij het vuur en overnachting in
de wildernishut met gezamelijke faciliteiten.
Dag 5: husky safari
’s Morgens verlaat je de hutten en zet je de safari verder
voor een 25-30-tal kilometers door de adembenemende natuur. Lunch bij een kampvuur in open lucht. In de
namiddag terugkeer naar je hotel. Sauna, maaltijden en
overnachting in Harriniva/Jeris.
Dag 6-7: vrije dagen
Vandaag kan je de activiteiten doen die jij wil. Je kan gaan
langlaufen of sneeuwschoenentochten maken en zo de
omgeving ontdekken. Je kan ook extra activiteiten bijboeken van het weekprogramma. Tijdens je laatste dag zit je
voor een laatste keer samen met de groep om de spannende week te bespreken tijdens het vaarweldiner met
heerlijke Lapse gerechten. Overnachting in Harriniva/Jeris.
Dag 8: vertrek
Ontbijt, en daarna transfer naar de luchthaven van Kittilä.
De volgorde van het programma kan gewijzigd worden
afhankelijk van de weersomstandigheden.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Kittilä. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Droomt u ervan om het Noorderlicht te zien? Het is uiteraard wel een natuurfenomeen en het kan dus niet gegarandeerd worden, maar met dit programma is de kans dat u het ziet wel heel erg groot. Alle excursies starten
om 20u30. Dus zijn de dagen vrij om te relaxen of eventueel dagactiviteiten bij te reserveren.
Dag 1 - Aankomst
Transfer van de luchthaven van Kittilä naar hotel Harriniva
of Jeris. Van de receptie krijgt u een Northern Lights Alarm.
Diner en overnachting.
Dag 2 - Sneeuwscooter excursie
Overdag bent u vrij om op eigen houtje de omgeving te
verkennen. ´s Avonds rijdt u per sneeuwscooter (2 personen per sneeuwscooter) naar de uitgelezen plaats om
het noorderlicht te zien. Geniet van de heldere sterren
en hopelijk het noorderlicht. Er worden warme dranken
geserveerd.
Dag 3 - Noorderlicht workshop en husky nacht avontuur
In de loop van de namiddag kan u kennis maken met de
lokale gidsen die u alle informatie kunnen geven over de
omgeving en de activiteiten. Zij zullen ook in een workshop het fenomeen van het noorderlicht toelichten. Vanavond brengt u een bezoek aan een huskyboerderij in de
buurt. Kijk tijdens deze tocht van 9 km met de hondenslede uit naar een mooie aurora in de lucht.
Dag 4 - Rendier aurora ervaring
Overdag bent u vrij om op eigen houtje de omgeving te
verkennen. Vanavond gaat u naar de locale rendierboerderij. Daar neemt u een rendierslede waarmee u de donkere wildernis intrekt. Rond het kampvuur geniet u van een
hete koffie en cake.
Dag 5 - Arctic Sauna World en Shamaan
Overdag bent u vrij om op eigen houtje de omgeving
te verkennen of een extra excursie te boeken. Vanavond
ontdekt u 4 verschillende soorten sauna´s en leert u
alles over de geschiedenis van de sauna traditie. Een
lokaal drankje wordt geserveerd en een shaman voert
een ceremonie uit om de krachten van de 4 elementen
aan te roepen. U geniet van een nachtelijke sauna, wat
ontspanning en misschien een duik in het meer onder
het noorderlicht.
Dag 6 - Noorderlicht met sneeuwschoenen
Overdag bent u vrij om op eigen houtje de omgeving
te verkennen. Deze avond gaat u op sneeuwschoenen

(één van de meest traditionele manieren van transport
in Lapland) het bos in, weg van de lichtpollutie. Warme
drankjes zijn voorzien.
Dag 7 - Afscheidsdiner en Aurora Snow Train
Overdag bent u vrij om op eigen houtje de omgeving te
verkennen. Deze avond is het afscheidsdiner met Lapse
specialiteiten. Vanavond is de laatste kans voor de Aurora
Borealis. Dan gaat u er op uit voor de laatste jacht op het
noorderlicht. Dit keer neemt u plaats in de Aurora Snow
Train, een verwarmde en overdekte slede getrokken door
een sneeuwscooter. Het doorzichtige dak en de doorzichtige wanden geven u een perfect uitzicht. Onderweg geniet u van warme drankjes aan een kampvuur.
Dag 8 - Vertrek
Ontbijt, gevolgd door transfer terug naar de luchthaven
van Kittilä.
Dit programma is een voorbeeld en kan gewijzigd worden
in functie van het weer en de veiligheid van de reizigers.
Algemene informatie
- In de safari’s is steeds de nodige thermische kledij (warme overall, kousen, laarzen, handschoenen, muts en
eventuele slaapzak) inbegrepen.
- Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: omniumverzekering met max. franchise van € 800 per scooter, benzine, de huur van de scooter 550cc.
- U kan een extra verzekering nemen van € 20/persoon
om dit te verminderen naar € 400/sneeuwscooter/ongeval.
- Minimum leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18 jaar. Geldig rijbewijs voor voertuigen min.
125 cc. is vereist.
- Kind +140 cm mag plaatsnemen op de sneeuwscooter
bij een volwassene maar betaalt dan wel de volwassene
prijs.
- Engelstalige gids tijdens de safari´s
- Indien de weersomstandigheden het vereisen kan het
programma altijd aangepast worden.
- Sneeuwscootersafari´s worden niet aangeraden bij
rugproblemen of in geval van zwangerschap.

Best of Northern Lights
8 dagen/7 nachten
vanaf € 1480 p.p.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Kittilä. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

HARRINIVA of JERIS
FIHAEX40
Duur: 8 dagen/7 nachten
Vertrekdata: elke zaterdag of zondag van 1/1 tot
15/4/22 in Hotel Jeris en 1/1 tot 1/4/22 in Hotel Harriniva
Prijs per persoon:
1/1-18/3/22: € 1690
19/3-15/4/22: € 1480
Single supplement: € 420
Korting 3de volw. op de kamer: € 105
Upgrade naar Wilderness plus diners: € 16/persoon/nacht
Toeslagen voor upgrade kamertype voor 7 nachten:
Harriniva Wilderness plus kamer type D: € 105/kamer
Harriniva Wilderness plus suite/sauna kamer type E/F: €
315/kamer
Harriniva Riverside blokhut type G (2 pers.): € 490/blokhut
Harriniva Riverside blokhut type G (3 pers.): € 175/blokhut
Harriniva Riverside blokhut type G (4-5 pers.): geen toeslag
Jeris Jerisranta blokhut type C (2-4 pers.): € 245/blokhut
Jeris Jeriskyla B blokhut type D (3 pers.): € 175/blokhut
Jeris Jeriskyla B blokhut type D (4-5 pers.): geen toeslag
Jeris Jeriskyla C blokhut type E (4 pers.): € 140/blokhut
Jeris Jeriskyla C blokhut type E (5-7 pers.): geen toeslag
Steeds minimum 2 personen per chalet.
De programma is enkele geschikt voor deelnemers 15+
Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers Kittilä in
aansluiting op Finnair vluchten, thermische kleding,
noorderlicht alarm, 7 overnachtingen in vol pension, dagelijks gebruik van de sauna, programma
zoals vermeld, vrij gebruik van sneeuwschoenen en
langlauf ski´s. Verzekering voor de sneeuwscooter.
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(HIIHTOLADULLA KÄVELY TALVISIN KIELLETTY!)

Talvikävelyreittien lähtöpaikka

A: KÄTKÄ- JA PYHÄTUNTURIN REITIT
B: PIKKUPORO VALAISTU
4,2 KM
ISOPORO VALAISTU
8 KM
VALORAKKA VALAISTU
5,6 KM
SEKÄ LEVITUNTURIN REITIT
C: LEVITUNTURIN REITIT

Tarkistathan palveluiden aukioloajat www.levi.fi /m.levi.fi tai Levin
Matkailuneuvonnasta!
1. Levin Matkailu Oy: Matkailuneuvonta &
Keskusvaraamo, matkatoimisto Levi Travel,
Levin Origo -huoneistot, Securitas
2. Ravintola Myllyn Äijä, Mökkitiimi, Sirkan
Mökkipalvelu, Levin Tunturilomat
3. Hotelli K5 Levi, kuntosali, Bistro K5, Ravintola
Saamen Kammi
4. Immelmökit / vastaanotto
5. Aurora Safaris
6. Kylpylähotelli Levitunturin Kokouskeidas
7. Lääkäriasema Dextra
8. Taksi
9. Kylpylähotelli Levitunturi / vastaanotto,
Ravintola Levitunturi, Luppo Café & Bar,
Tanssiravintola Taika, Joiku Karaoke & Bar,
pankkiautomaatit
10. Elämyskylpylä, Spa Bistro Miella, Davidkuntokeskus & liikuntasali, Levi Spa Bowling
-keilahalli, Levi Spa Wellness -kylpylähoidot,
Lastenmaailma Inka & Niko
11. Kinos Safaris, Hertz
12. Kausikämpät-huoneistot
13. Levilehto Apartments, caravan-alue
14. Dextra hammaslääkäri-, fysioterapia- &
hierontapalvelut
15. K-supermarket LeviMarket, apteekki, lahjatavaramyymälä Sekatavarakauppa, Levin
kesäkahvila (säävaraus)
16. Perhesafarit
17. Lapland Hotel Sirkantähti, Ravintola Sirkantähti
18. Huoneistohotelli LeviStar, Lomamökkien
Huoltopalvelut, Levin Mökkivuokraus,
OP-Kiinteistökeskus
19. K-market Sirkan Kauppa, Aitta-Posti,
Teboil-kylmäasema
20. S-market, Alko, ABC-kylmäasema,
Nosto-pankkiautomaatti
21. Huoneistohotelli Moonlight, Fysipoint
22. Hotelli Hullu Poro / vastaanotto, Reindeer
Lounge & Bar, kokous- ja kongressitilat,
Wellness Center -hyvinvointiosasto,
kuntosali, Ravintola Taivas
23. Ravintola Ämmilä
24. Rock Café Wanha Hullu Poro
25. Ravintola Kammi

LEVI

26. Ravintola Pihvipirtti
27. Hullu Poro Areena
28. Ravintola Cantina, Levi Spirit Lounge
29. Ravintola Bistro, Ravintola Tango
30. Levin Viinikellari, Kello- ja Korukamari
31. Holiday Club Shop, Fintravel Levi, Intersport Shop
32. Wood Jewel -matkamuistomyymälä, Intersport
Rent
33. Hullu Poro Day Spa, Vaateliike Shopporo, Pub
Hölmölä, Bar Relax
34. Lomatähdet / vastaanotto
35. Ravintola Valkea Vaadin, Asia Brasserie & Bar
Bazaar, Ristorante Renna
36. Pannukakkutalo, Habita
37. Sokos Hotel Levi / vastaanotto, Ravintola Kiisa,
Coffee House, Toriparkki, Day Spa Studio Feel It
38. Hairstudio Basement, Arctic Cleaning, Lääkäriasema Bene Finlandia
39. Pizza Factory, Public House Sohva
40. Matkamuistomyymälä Levitori, Sisustusliike Ebba
& Erkki
41. Ravintola Narran
42. Bar Ihku
43. Subway , KRT-rental & Service
44. Leipomo-konditoria Káfet, Mökki- ja Kiinteistöpalvelu Levinkuru Oy
45. Ravintola Loco Norte, Oliver`s Corner, Club Dejavu
46. Best Western Apartments Levi Snow White
-huoneistot Mànnu, City Sport & Luhta Shop,
Kiinteistömaailma, Ravintola Kana & Kannu
47. Best Western Apartments Levi Snow White
-huoneistot Unna / vastaanotto, Ravintola
KingCrab House
48. Tilitoimisto Financo, Sähköliike Elecon
49. Aste Brandstore
50. Lapin Safarit
51. Elan Pro Shop & Rental
52. Levin Alppitalot / toimisto
53. Holiday Club Levi, Intersport Shop & Service, Café
Bar & Kota, LeviBowling -keilahalli, Levi Wellness
Club
54. Marian kappeli
55. Zero Point: hissilipunmyynti, välinevuokraamo ja
-huolto, Levi.Shop, Café Tanja, Oy Levi Ski Resort Ltd
56. V’inkkari
57. Levi.Shop Outlet
58. Hiihtokoulu / toimisto
59. Hotel Levi Panorama, Ravintola Okta, Ravintola
Snowhill, Gold Digger Bar & Lounge
60. Kokous- ja Kongressikeskus Levi Summit, Samiland,
Cinema Levi Summit
61. YIT Chalets
62. Ravintola Horizont

APRÈS-SKI FUN

De regio Levi is Finlands grootste en meest bekende alpine skioord. Het
grootste hoogteverschil van de skipistes is 325 m en de langste afdaling
is 2,9 km. In totaal zijn er 47 skipistes, waarvan 15 verlichte, 26 skiliften
en 15 pistes met sneeuwkanonnen. Ook langlaufers komen volop aan hun
trekken met 230 km langlaufpistes waarvan 28 km verlicht. Met 750 km
aan onderhouden en gemarkeerde sneeuwscooterroutes heeft Levi het
grootste netwerk van Finland. De routes zijn onderverdeeld in routes voor
beginners en gevorderden. Dus voor elke sneeuwscooterliefhebber een paradijs. De après-ski is in Levi vergelijkbaar met de skiresorts in Midden-Europa.
´s Avonds kan je terecht in één van de vele restaurants of discotheken.
Luchthaven Kittilä naar Levi : 17 km

TAKSITOLPAT
T1
Toriparkki
T2
Cityparkki
T3
Zero Point
T4
Hullu Poro Areena

1. Levi Hotel & Spa - 2. Hotelli Hullu Poro - 3. Sokos Hotel Levi

OIKEUDET MUUTOKSIIN PIDÄTETÄÄN.

T5
T6
T7

+
T8
Levi Hotel & Spa ***

Rock Café Wanha Hullu Poro
Bar Ihku
Best Western Apartment Hotel
Levi Snow White
Kylpylähotelli Levitunturi

(TALVISIN)

Ligging: centraal gelegen in Sirkka in ski-domein Levi, dichtbij de skipistes en de vele winkeltjes en restaurants.
Faciliteiten: Break Sokos Hotel Levi is een gezellig hotel waarvan het interieur de geest van
Lapland reflecteert. De 3 verschillende gebouwen zijn ingericht in verschillende seizoenen:
de lichte Lapse zomer, de herfsttinten of de ingetogen wintertinten. De fauna en flora van
Lapland zijn aanwezig in wanddecoratie en gordijnen. Alles samen zorgt dit voor een aangenaam, sfeervol hotel. In het Restaurant Kiisa kan u terecht voor het ontbijt en het à la
carte diner. Daarnaast vindt u in het Coffee House en Bar ontspanning bij een kop koffie,
zoetigheden of kleine snacks. ´s Avonds kan u relaxen in de de sauna.
Logies: De mooie kamers van Break Sokos Hotel zijn uitgevoerd met parketvloer en beschikken over tv, minibar en badkamer met douche en wc.
Type A: Standaard twin kamer (max. 2 volw.)met balkon.
Type B: Standaard triple kamer (max. 3 volw.)met bijzetbed.
Type C: Standaard quadruple kamer (max. 4 volw.) met mogelijkheid voor 2 bijzetbedden.
Type D: Superior twin kamer (max. 2 volw.) met sauna.
Type E: Standaard single kamer
Info: Transfer van de luchthaven naar het hotel kan u boeken met de Airport bus zie www.
tunturilinjat.fi

Ligging: in het centrum van Levi
Faciliteiten: Levi Hotel & Spa is een groot maar aangenaam hotel dat bestaat uit 11 aparte
gebouwen in Lapse stijl. De receptie en het restaurant bevinden zich in het hoofdgebouw
en de spa in het gebouw ernaast. In het Spa gebouw bevinden zich een bowling, 2 biljarttafels, een fitness, een kinderspeelgebied van 300 m² met een springkasteel, klimtoestellen,
speelgoed, games enz., de Spa Water World met binnen- en buitenbaden, bubbelbaden,
sauna´s, kinderbad en schuifaf. Daarnaast kan u ook terecht in de Spa Wellness voor massages en in de Day Spa voor allerlei schoonheidsbehandelingen. Gratis wifi in het hele
hotel.
Logies: Alle kamers van dit hotel zijn mooi ingericht met TV, telefoon, wifi, droogkast van
skikledij, kluisje en badkamer met douche, wc en haardroger.
Type A: standaard twin kamer (max. 2 volw.)
Type B: standaard familiekamer (max. 4 volw.)mooie ruime twin kamers met extra stapelbed.
Type C: superior kamer (max. 2 volw. + 1 kind -14j.), 29m², luxueuze 4* kamers met balkon,
badjas en slippers en directe toegang tot de Spa.
Type D: junior suite (max. 3 volw. of 2 volw. + 2 kinderen -14j.), 44m², 4* kamers met woonkamer met sofabed, slaapkamer met twin bedden, sauna, balkon, badjas en slippers en
directe toegang tot de Spa.
Type E: single standaard kamer
Info: Transfer van de luchthaven naar het hotel kan u boeken met de Airport bus.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Rovaniemi. De lijnvluchten
van Finnair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Type A
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Extra
In onze kamerprijzen zijn volgende extra´s inbegrepen: 1 dagelijkse toegang tot Spa
Water World 10u-22u en toegang tot Children´s Playhouse.

Winteravontuur in Levi

Vertrek alle dagen behalve woensdag tussen 7/1 en 30/3/22
Dag 1: aankomst
Neem na aankomst in Kittilä de luchthavenbus naar uw
hotel in Levi. Afhankelijk van uw aankomstuur heeft u de
tijd om Levi al een eerste keer te verkennen. Diner en overnachting in uw hotel.
Dag 2: rendieren en Snow Village
Na het ontbijt staat er een traditionele Lapse belevenis op
het programma. Volg het sneeuwscooterspoor door de
besneeuwde natuur naar een plaatselijke rendierboerderij. Bij de boerderij houdt de rendierhouder een zorgvuldig
geselecteerde groep rendieren die hij heeft getraind voor
het trekken van een slee en voor rendierraces. Maak kennis met de rendieren, half wilde dieren die vrij door de bossen trekken en slechts twee keer per jaar bijeen gedreven
worden. Terwijl u lekker in de slee zit, nemen de rendieren
u mee voor een traditionele rit van een kilometer. Op de
boerderij wordt koffie of thee geserveerd. Na de koffie gaat
u per sneeuwscooter terug naar de stad. Namiddag heeft
u tijd om te relaxen of de skipistes van Levi uit te proberen.
In Levi kan u skimateriaal per dag huren. Vanavond wacht
u een onvergetelijke avond van sneeuw en ijs. In het Snow
Village wacht u een uniek 3-gangendiner in het sneeuwrestaurant. Nadien kan u het Snow Village verkennen.
Neem een kijkje in de prachtig gedecoreerde hotelkamers
van het sneeuwhotel, bekijk de scultpuren en de kapel of
drink iets in de ijsbar. Overnachting in uw hotel.
Dag 3: husky´s
Na het ontbijt in het hotel krijgt u in het safarihuis de
nodige thermische kledij waarna u naar het huskykamp
gebracht wordt. Hier wachten de enthousiaste husky´s op
het vertrek. Tijdens deze huskysafari leiden de enthousiaste hondenteams u dwars door de Lapse wildernis. Na
de safari geniet u van een beker warm bessensap, terwijl
u luistert naar verhalen over de huskyhonden. Namiddag
heeft u tijd om wat te ontspannen of te shoppen. Diner en
overnachting in uw hotel.
Dag 4: sneeuwscooters
Rustig ontbijt in het hotel en wat vrije tijd. Nadien staat er
voor de laatste keer een sneeuwscootersafari op het programma. U rijdt door de onvergetelijke Lapse natuur, door
besneeuwde bossen en over bevroren meren. Vandaag
gaat het alleen over het plezier van met een sneeuwscooter te rijden en de natuur om u heen. Onderweg wordt er
gestopt voor een kleine pauze en een warm drankje. Diner
en overnachting in uw hotel.

Dag 5: vertrek
Ontbijt in uw hotel. Daarna is het tijd om afscheid te nemen van Levi.
Opgelet: de dagindeling van deze reis kan afhankelijk van
uw vertrekdag aangepast worden.

5 dagen/4 nachten
vanaf € 995 p.p.

Inbegrepen in het arrangement:
• 4 overnachtingen in het hotel van uw keuze
• 4 x ontbijtbuffet
• 3 x half pension diner
• 1 x diner in Snow village
• de excursies volgens programma met de nodige transfers
• thermische kledij voor de excursies met uitzondering
van de avond in Snow Village
• BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen:
• vluchten Brussel-Kittilä-Brussel
• transfers van de luchthaven van Kittilä naar het hotel en
retour (luchthavenbus)
• niet vermelde maaltijden
• de drankjes bij de maaltijden
• eventuele huur van skimateriaal
Hotelkamers
Type A: standaard twin kamer (max. 2 volw.)
Type B: standaard familiekamer (max. 4 volw.)

Prijzen p.p. verblijf in Sokos Break Hotel FILEAR03
Vertrek		Type A/B Kind 4-13j. 3de volw.
A:7/1-30/3/22		
1162,00

592,00

920,00

Geen vertrek op woensdag.

Prijzen p.p. verblijf in Levi Hotel & Spa

FILEAR01

Vertrek		Type A/B Kind 6-13j. 3de volw.
A:7/1-20/1/22		995,00

594,00 1033,00

B:21/1-17/2/22		1041,00

594,00 1033,00

C:18/2-29/3/22		1103,00

594,00 1033,00

Geen vertrek op woensdag.
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Northern Lights &
SnowVillage
5 dagen/4 nachten
vanaf € 1354 p.p.
Inbegrepen in het arrangement:
- Transfer van de luchthaven van Kittilä naar Northern
Lights Village
- 2 overnachtingen in vol pension in een aurora cabin in
Northern Lights Village
- Transfer van Northern Lights Village naar Hotel Levi & Spa
- 1 overnachting in half pension in een standaard kamer
in Hotel Levi & Spa
- 1 x overnachting in half pension in SnowVillage
- Transfer van SnowVillage naar de luchthaven van Kittilä
- Excursies zoals vermeld in het programma
- 1 x lunch tijdens de sneeuwscootersafari
- vrij gebruik van langlaufski´s en sneeuwschoenen tijdens uw verblijf in Northern Lights Village
- 1 x toegang tot Spa Water World in het Hotel Levi & Spa
- thermische kledij voor de excursies met uitzondering van
de avond in Snow Village
- BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen
Niet inbegrepen:
vluchten Brussel-Kittilä-Brussel
transfers in Levi van hotel naar safarihuis
niet vermelde maaltijden
de drankjes bij de maaltijden
eventuele huur van skimateriaal
Prijs p.p. met verblijf in Levi Hotel & Spa FILEAR04
Vertrek op maandag, woensdag of zaterdag
		 Dubbel
Kind
3de
			 4-13j.
volw.
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A: 8/12-15/12/21		1366,00

611,00 1267,00

B: 16/12-19/12/21 1386,00

611,00 1267,00

C: 7/1-21/1/22		1354,00

570,00 1267,00

D: 22/1-3/2/22		1366,00

570,00 1267,00

E: 4/2-20/2/22		1436,00

600,00 1327,00

F: 21/2-29/3/22		1381,00

570,00 1267,00

8/12/21-29/3/22

Ligging: zeer rustig gelegen 16 km van Levi Ski Resort.

Met dit programma maken we een combinatie van drie unieke verblijven. Eerst verblijft u 2 nachten midden in
de wildernis in een aurora cabin met glazen dak zodat u vanuit het comfort van uw warme bed de schitterende
sterrenhemel en wie weet het noorderlicht kan aanschouwen. Daarna wacht een verblijf in een mooi hotel met
tropisch zwembad in centrum Levi en als afsluiter overnacht u in een kamer van het sneeuwhotel SnowVillage,
een unieke ervaring! Overdag wachten avonturen met husky´s en rendieren.

Faciliteiten: Northern Lights Village is een prachtig domein, midden in de wildernis, met chalets met een glazen
dak, een hoofdgebouw met receptie, lobby-bar en mooi
sfeervol restaurant. Ontspannen doet u in de sauna of
de hot tub. Het is mogelijk ter plaatse langlaufski´s en
sneeuwschoenen per 24u te huren, thermische kledij en
toboggans staan gratis ter beschikking. Een uitstapje naar
Levi Ski Resort onderneemt u met de dagelijkse shuttlebus.

Dag 1: aankomst
Bij aankomst in Kittilä wacht u een transfer naar het Northern Lights Village waar u incheckt in een aurora cabin
met glazen dak. Geniet van een heerlijk diner in het gezellige restaurant voor u gaat relaxen in uw gezellige huisje.
Dag 2: rendieren en husky´s
Neem ontspannen uw ontbijt. Daarna wachten u enkele
van de Lapse favorieten.
Tijdens een rendiertocht krijgt u een zicht op en het gevoel voor het transport van de Laplanders van de tijd van
voor de sneeuwscooters. Met een rendierslede door een
besneeuwd bos rijden is een ervaring die je niet dikwijls
meemaakt in je leven !Maar ook met een huskyslede over
de witte, blinkende heuvels rijden is een ervaring die niet
kan ontbreken tijdens een trip naar Lapland. De gretige
husky´s rennen op volle kracht de 10 km en de slede glijdt
moeiteloos over de sneeuw terwijl de ski´s stilletjes sissen.
U rijdt met 2 per slede en onderweg kan er gewisseld
worden van bestuurder. Lunch en diner in het hotel. Ook
vanavond geniet u van de pracht van de sterrenhemel of
het noorderlicht.
Dag 3: Levi
Voormiddag geniet u van het ontbijt en kan u nog een
wandeling maken in de omgeving. Om 11u30 wacht de
transfer naar het hotel in Levi. Laat de bagage aan de receptie tot het tijd is om in te checken en ga op verkenning
uit. Facultatieve lunch. Namiddag heeft u tijd om wat te
shoppen, te ontspannen in het tropisch zwembad van het
Levi Hotel & Spa of om de skipistes van Levi uit te proberen.
Aan de skipistes kan u skimateriaal per halve dag huren.
Diner en overnachting in uw hotel.
Dag 4: Sneeuwscooters, ijsvissen en SnowVillage
Na het ontbijt in het hotel checkt u uit en plaatst u uw ba-

gage in de bagageruimte van het hotel. Daarna begeeft
u zich naar het safarihuis vanwaar u op sneeuwscooter
safari vertrekt. Tijdens deze safari ziet u de ware Lapse natuur. U rijdt, per twee op een sneeuwscooter, langs bevroren meren en door besneeuwde bossen. Onderweg stopt
u om te ijsvissen. U boort een gat in het ijs van een meer
en beproeft uw geluk. In een gezellige hut wordt een smakelijke Lapse soeplunch met brood geserveerd met sterke
koffie of thee toe. Laat alles op u afkomen en geniet met
volle teugen van het mooiste landschap rond Levi. Haal
na de safari uw bagage op in het hotel en neem een taxi
terug naar het safarihuis waar om 18u de transfer naar
SnowVillage vertrekt. Vanavond ervaart u een onvergetelijke avond van sneeuw en ijs en een gedenkwaardige
nacht in een iglo! Omdat de temperatuur in het SnowVillage continue tussen -2 en -5 °C ligt, is een nacht in een iglo
exotisch maar ook comfortabel. De gezellige slaapzakken
houden u lekker warm en de rust en schoonheid van het
SnowVillage bezorgen u een onvergetelijke nacht! Geniet
voor u gaat slapen van een 3-gangendiner, gezeten aan
ijstafels in het prachtige ijsrestaurant en bewonder de fantastische sculpturen, de gedecoreerde kamers, de gangen en de ijskapel van het SnowVillage.
Dag 5: vertrek
Na een gedenkwaardige nacht en een smakelijk ontbijt
in het houten restaurant is het tijd voor de terugreis met
een rechtstreekse transfer naar de luchthaven van Kittilä.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Kittilä. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten
inbegrepen.

Logies: De vrijstaande aurora chalets laten u op een magische wijze de met sterren overgoten hemel en het noorderlicht ontdekken terwijl u comfortabel in uw warm bed
ligt. Het verwarmd glazen dak direct boven het bed geeft u
spectaculair zicht. De chalets zijn zijn modern Scandinavisch ingericht met draadloos internet, aurora-alarm knop,
minibar en badkamer met douche, wc en haardroger.

Ze liggen op max. 300 meter van het hoofdgebouw in
een natuurlijke omgeving en ver genoeg uit mekaar om
geen lichthinder te ondervinden. Bed-, badlinnen en eindschoonmaak is voorzien. Indien gewenst kan u dagelijkse
opkuis aanvragen aan de receptie.
Type A: Standaard chalet (max. 2 volw. en 2 kinderen -14j.
of 3 volw.) 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden
en max. 2 sofabedden.

Northern Lights
Village & Safaris

Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet. ´s middags mogelijkheid tot lunchen.

Algemene informatie over de safari´s:
• U kan een voorkeur voor vertrek op de verschillende
safari´s doorgeven maar het exacte overzicht van uw
safari´s ontvangt u maar bij aankomst in Northern Lights
Village.
• Bij alle safari´s zit thermische kledij bestaande uit een
thermische overall, sokken, laarzen, helm en handschoenen inbegrepen in de safari. Indien u verblijft in Northern
Lights village kan u de thermische overall gedurende uw
volledige verblijf houden.
• Voor alle safari´s is een Engelstalige gids inbegrepen.
• Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: omniumverzekering met max. franchise van € 980 per scooter, benzine, de huur van de scooter. De franchise kan
verminderd worden tot € 150 indien u een verzekering
van € 15/per chauffeur en per safari afsluit.
• Tijdens de sneeuwscootersafari’s delen twee personen
één sneeuwscooter. Indien je alleen wil rijden betaal je
een toeslag. Minimum leeftijd voor het besturen van een
sneeuwscooter is 18 jaar en u dient in het bezit te zijn
van een geldig rijbewijs.
• Kinderen: Indien de kinderkorting wordt toegepast voor
een sneeuwscootersafari reizen de kinderen in een slee
achter de scooter van de gids. Een kind moet minimum
15 jaar oud zijn en/of 140 cm groot zijn om op een
sneeuwscooter te mogen plaatsnemen. In dit geval betaalt het de prijs van de volwassenen.
• Omwille van de trillingen wordt het zwangere vrouwen
afgeraden om een sneeuwscootersafari te ondernemen.
• Indien de weersomstandigheden het vereisen kan het
programma altijd aangepast worden.

Info: Indien u de safari´s van Northern Lights Village boekt
vertrekt u direct uit het domein op safari.
U kan uw verblijf in Northern Lights Village gemakkelijk
door ons laten combineren met een verblijf in Break Hotel
Sokos of Levi Hotel & Spa in het centrum van Levi. Vraag
een offerte !
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MEERDAAGSE ARRANGEMENTEN
Gezien de ligging bieden we in Northern Lights Village enkel arrangementen in vol pension aan. Gelieve bij de
reservering eventuele allergieën en diëten door te geven.

Northern Lights above Levi - 3 dagen/2 nachten
Inbegrepen:
• transfers heen/terug luchthaven Kittilä-Northern Lights
Village
• 2 overnachtingen in een aurora cabin
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• rendier express: Tijdens deze rendiertocht krijgt u een
zicht op en het gevoel voor het transport van de Laplanders voor de sneeuwscooters. Met een rendierslede
door een besneeuwd bos rijden is een ervaring die je

niet dikwijls meemaakt in je leven !
• husky safari 2u: Met een huskyslede over de witte, blinkende heuvels rijden is een ervaring die niet kan ontbreken tijdens een trip naar Lapland. De gretige husky´s
rennen op volle kracht en de slede glijdt moeiteloos over
de sneeuw terwijl de ski´s stilletjes sissen.
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.
• vrij gebruik van langlaufski´s en sneeuwschoenen tijdens uw verblijf

Prijs per persoon voor de Northern Lights above Levi

FILE007A

Vertrek in periode

volw.

3de volw.

kind 4-13j.

A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/22,21/2-30/4/22

696,00

535,00

267,50

B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22

766,00

595,00

297,50

Romantic Aurora Escape - 4 dagen/3 nachten
Inbegrepen:
• transfers heen/terug luchthaven Kittilä-Northern Lights
Village
• 3 overnachtingen in een aurora cabin
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• aurora expeditie op sneeuwschoenen met privé gids
(2u)
• sneeuwscootersafari (4u)
• privé sauna sessie en massage voor 2

• rendier express excursie (1,5u)
• aurora hunting met een verwarmde slede en privé gids.
Er wacht u een 3-gangendiner met bubbels aan een
kampvuur
• tijdens de privé activiteiten worden er gratis foto´s gemaakt als souvenir
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.
• vrij gebruik van langlaufski´s en sneeuwschoenen tijdens uw verblijf

Prijs per persoon voor de Romantic Aurora Escape

FILE007B

Vertrek in periode			

volw.

A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/21,21/2-24/3/21			1499,50
B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22			1604,50

1. Wilderness Hotel Nangu
2. Hotel Ivalo
3. Aurora Village
4. Holiday Club
5. Star Arctic Hotel
6. Wilderness Hotel Muotka
7. Wilderness Hotel Inari
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HET HOGE NOORDEN
Ivalo ligt in het noorden van Finland, ca. 300 km
boven de poolcirkel. Het ligt aan de Ivalorivier
ongeveer 20 km ten zuiden van het inarimeer,
het op één na grootste meer van Finland.
Het dorp telt ongeveer 4000 inwoners maar
door zijn dichte bebouwing ziet het er meer dan
elders in Lapland uit als een echt dorp.

Best of Lapland in Action packed days - 6 dagen/5 nachten
Inbegrepen:
• transfers heen/terug luchthaven Kittilä-Northern Lights
Village
• 5 overnachtingen in een aurora cabin
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• aurora fotografie workshop (1u)
• aurora expeditie op sneeuwschoenen (2u)
• rendier express (1,5u)
• langlauf les (2u)
• aurora hunting in the wilderness (3u)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

husky safari (2u)
searching for Santa (3u)
aurora hunting per sneeuwscooter (3u)
sneeuwscooter/ijsvissen safari (4u)
privé sessie sauna
aurora hunting in the wilderness (3u)
Art Gallery Raekallio excursie (2u)
aurora hunting met een verwarmde slede (3u)
thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.
vrij gebruik van langlaufski´s en sneeuwschoenen tijdens uw verblijf

Prijs per persoon voor de Best of Lapland in Action packed days
Vertrek in periode

volw.

FILE007C
3de volw.

kind 4-13j.

A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/22,21/2-30/4/22

2482,50

2080,00

1040,00

B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22

2567,50

2230,00

1115,00

Saariselkä is een deelgemeente van Inari, een
gemeente waarvan ongeveer een derde van de
bevolking nog traditionele Sami (Lappen) zijn.
Het ligt temidden van de heuvels bij het Nationaal Park Urho Kekkonen, 250 km ten noorden
van de Poolcirkel. Saariselkä is geslaagd om zijn
menselijk formaat, zijn vriendelijkheid en zijn typische Lapse identiteit te behouden. Hier moet
je zijn als je wilt genieten van een weldoende
rust in een prachtige omgeving. Saariselkä bestaat uit een kleine concentratie van blokhutten
en enkele hotels. Je vindt er 10 skipistes waarvan de langste 1300 m is en de beste langlaufmogelijkheden van Finland. Meer dan 250 km
onberispelijke langlaufloipes, waarvan de 17 km
lange baan van Saariselkä naar de Kiilopää heuvel verlicht is, wachten er op jou.
Luchthaven Ivalo naar Ivalo Hotel: 9 km, naar
Aurora village: 13 km, naar Hotel Nangu: 32 km,
naar Star Arctic Hotel: 29 km, naar Holdiay Club:
28 km, naar Hotel Muotka: 41 km
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Finland

Inari

Inari
Inari Aurora Break - 4 dagen/3 nachten
Tijdens dit arrangement ligt de focus op optimale kans om het noorderlicht te zien.
Inbegrepen:
• directe transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Wilderness
Hotel Inari
• 3 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• kennismaking met de sneeuwscooter (ca. 2u)

• husky safari (ca. 3u)
• aurora camp safari in slede getrokken door een sneeuwscooter(ca. 2,5u)
• bezoek rendierboerderij (ca. 2u)
• aurora sneeuwscootertocht (ca. 2,5u)
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.

Prijs per persoon voor de Inari Aurora Break

FIIN001A

Vertrek in periode

Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

A:15/11-17/12/21,8/1-28/1/22,21/2-15/4/22 1100,00

1500,00

1400,00

1500,00

1300,00

B:18/12/21-7/1/22

1200,00

1800,00

1550,00

1650,00

1450,00

C:29/1-20/2/22

1150,00

1700,00

1500,00

1550,00

1400,00

Kind 4-14j.: -30%. 4de, 5de en 6de pers. in type B: - € 100 p.p. Toeslag kerstdiner 24/12: 75 € p.p./Nieuwjaar 31/12: €
37,50 p.p. Toeslag solo rijden sneeuwscootersafari: € 100/pers Upgrade 1ste of laatste nacht naar Aurora cabin type
G: € 100/volw. en € 70/kind. In periode B verplicht min. 4 personen per blokhut type B!

Inari Arctic Highlights - 5 dagen/4 nachten
Met dit programma mist u gegarandeerd niets van de hoogtepunten die Lapland te bieden heeft !

Wilderness Hotel Inari
Ligging: Midden in de ongeschonden natuur aan Lake
Inari, 5 minuten van het Sami dorp Inari en een half uurtje
van de luchthaven van Ivalo.
Faciliteiten: Wilderness Hotel Inari bestaat uit een laagbouw hoofdgebouw met de receptie, het restaurant, een
salon en het safarihuis. Daarnaast liggen er op het domein nog meerdere laagbouw gebouwen met kamers,
blokhutten, chalets en aurora cabins.
Logies: Alle kamers zijn ingericht in een eerder rustieke,
landelijke stijl met natuurlijke kleuren en veel hout. Ze zijn
uitgerust met badkamer met douche, wc en haardroger.
Type A: Inari Wilderness kamer (min. 2/max. 3 pers.), standaard kamers
Type B: Inari Blokhut (min. 2/max. 6 pers.), met zicht over
Lake Inari of de rivier Nukkumajoki. Steeds met woon-

kamer met sofa, eettafel en volledig uitgeruste keuken,
slaapkamer gelijkvloers met tweepersoonsbed, loft met 4
eenpersoonsbedden, badkamer met sauna, douche en
haardroger.
Type C: Inari Arctic Chalet (min. 2/max. 4 pers.), deze
nieuwe 2 onder 1 dak chalets zijn ingericht met typisch
Scandinavisch design. De mooie details zorgen voor een
beetje Lapse luxe tijdens uw vakantie. De chalets bestaan
uit een slaapkamer met tweepersoonsbed, een woonkamer met sofabed, een badkamer met traditionele Finse
sauna en een apart toilet. Geniet van het uitzicht door het
panoramische raam in de woonkamer.
Type D: Aurora cabin (max. 2 volw + 2 kinderen -14j. of
3 volw.), chalets met 180 graden glazen dak ideaal voor
een goed zicht op het noorderlicht of de ongelofelijke sterrenhemel. Alle chalets hebben een badkamer met toilet
en douche. Sommige kamers zijn uitgerust met een sofa-

bed voor de extra personen.
Type E: Wilderness single kamer (max. 1 pers.)
Maaltijden: alle maaltijden in buffetvorm.
Gezien de ligging bieden we in Wilderness Hotel Inari
enkel arrangementen in vol pension aan. Gelieve bij
de reservering eventuele allergieën en diëten door te
geven.

Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Ivalo. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Inbegrepen:
• directe transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Wilderness
Hotel Inari
• 4 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• sneeuwscooter avontuur met outdoor lunch (ca. 4u)

•
•
•
•

bezoek rendierboerderij (ca. 2u)
husky safari (ca. 3u)
sneeuwschoenen wandeling (ca. 2u)
aurora camp safari in slede getrokken door een sneeuwscooter (ca. 2,5u)
• aurora sneeuwscooter safari (ca. 2,5u)
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.

Prijs per persoon voor de Inari Arctic Highlights
Vertrek in periode

FIIN001B
Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

A:15/11-17/12/21,8/1-28/1/22,21/2-6/4/22

1350,00

1900,00

1750,00

1850,00

1600,00

B:18/12/21-7/1/22

1500,00

2300,00

1950,00

2100,00

1850,00

C:29/1-20/2/22

1450,00

2150,00

1850,00

1950,00

1750,00

Kind 4-14j.: -30%. 4de, 5de en 6de pers. in type B: - € 100 p.p. Toeslag kerstdiner 24/12: 75 € p.p./Nieuwjaar 31/12: €
37,50 p.p. Toeslag solo rijden sneeuwscooter: safari 2-3u: € 50/pers., safari 4u: € 100. Upgrade 1ste of laatste nacht
naar Aurora cabin type G: € 100/volw. en € 70/kind. In periode B verplicht min. 4 personen per blokhut type B!

Inari Winter adventure week - 7 dagen/6 nachten
Winter adventure week is ideaal voor actieve koppels die willen genieten van winterse activiteiten en de prachtige Lapse natuur in winterkleed.
Inbegrepen:
• directe transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Wilderness
Hotel Inari
• 6 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• sneeuwscooter avontuur met outdoor lunch (ca. 4u)
• bezoek rendierboerderij (ca. 2u)

• husky safari (ca. 3u)
• sneeuwschoenen tocht met outdoor lunch (ca.4u)
• aurora camp safari in slede getrokken door een sneeuwscooter (ca. 2,5u)
• aurora sneeuwscootersafari (ca. 2,5u)
• aurora sneeuwschoenen tocht (ca. 2,5u)
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.

Prijs per persoon voor de ´Winter adventure week´
Vertrek in periode

FIIN001C

Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

A:15/11-17/12/21,8/1-28/1/22,21/2-6/4/22

1750,00

2550,00

2350,00

2500,00

2100,00

B:18/12/21-7/1/22

1950,00

3150,00

2650,00

2850,00

2450,00

C:29/1-20/2/22

1900,00

2900,00

2500,00

2650,00

2350,00

Algemene informatie voor alle arrangementen
• u ontvangt de gedetailleerde invulling van uw reis bij
aankomst in het hotel
• alle safari´s starten met volledige veiligheids- en eventuele rij-instructies.
• alle snacks en drankjes tijdens de safari´s zijn inbegrepen
• kinderen -14j. zitten tijdens de sneeuwscootersafari´s in
een slede achter de sneeuwscooter van de gids.
• de thermische kledij bestaat uit: thermische overall,
handschoenen, speciale muts, thermische sokken, winter laarzen en helm voor de sneeuwscooter safari´s.
• u rijdt steeds met 2 per sneeuwscooter/slede tenzij anders vermeld.
• er is een verzekering voorzien voor de sneeuwscootersfari´s met een franchise van € 1000/sneeuwscooter.

Kind 4-14j.: -30%. 4de, 5de en 6de pers. in type B: - € 100 p.p. Toeslag kerstdiner 24/12: 75 € p.p./Nieuwjaar 31/12: €
37,50 p.p. Toeslag solo rijden sneeuwscooter: safari 2-3u: € 50/pers., safari 4u: € 100. Upgrade 1ste of laatste nacht
naar Aurora cabin type G: € 100/volw. en € 70/kind. In periode B verplicht min. 4 personen per blokhut type B!
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Koppelo
Nangu Aurora Adventure - 4 dagen/3 nachten
Met elke avond een andere noorderlicht tour ligt de focus van dit arrangement op optimale kans om de aurora
borealis te zien. Droomt u er van dit fenomeen te aanschouwen ? Dan is dit programma ideaal voor u !
Inbegrepen:
• transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Wilderness Hotel
Nangu
• 3 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek

• sneeuwscooter experience (ca. 2u)
• aurora camp safari in slede getrokken door een sneeuwscooter (ca. 2,5u)
• aurora sneeuwschoenwandeling (ca. 2,5u)
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.

Prijs p.p. voor Nangu Aurora Adventure
Vertrek in periode
A: 4/12-17/12/21, 8/1-28/1/22,
21/2-6/4/22

FIIV003A

Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

Type F

950,00

1100,00

1200,00

1350,00

1455,00

1350,00

B: 29/1-20/2/22

1100,00

1200,00

1450,00

1450,00

1555,00

1400,00

C:18/12/21-7/1/22

1150,00

1300,00

1550,00

1550,00

1655,00

1500,00

Nangu Arctic Experience - 5 dagen/4 nachten
Het arrangement voor de actieve reiziger die graag alles beleeft wat Lapland te bieden heeft en dit op een korte tijd.

Wilderness Hotel Nangu ***+
Ligging: Prachtig in de natuur gelegen, direct op de zuidelijke oever van het Inari meer en 20 minuten rijden van
Ivalo-centrum en een half uur van de luchthaven.
Faciliteiten: Het adults-only Wilderness Hotel Nangu bestaat uit enkele idyllische gebouwen in blokhutstijl waardoor het een hele uitstraling heeft. Het hotel staat bekend
om zijn persoonlijke touch en zijn service met een Lapse
twist. Het hotel beschikt over een hoofdgebouw met receptie en een uniek restaurant/lounge ruimte waar het
heerlijk toeven is onder de enorme houten balken.
Logies: 26 aangename kamers (max. 2 pers.) onderverdeeld in verschillende types met alle comfort
Type A: Wilderness deluxe kamers, gelegen in 2 aparte
blokhutten op de binnenplaats van het hotel. De kamers
zijn in authentieke wildernis stijl opgetrokken met waarbij
traditionele boomstamwanden zorgen voor de echte Lapse sfeer. Alle kamers met badkamer met douche, wc en
haardroger.
Type B: Panorama superior kamers, gelegen in een aparte
blokhut op de binnenplaats van het hotel. Deze kamers
hebben alle een directe ingang van buiten en een panorama raam met zicht op het meer en de mogelijkheid om
het noorderlicht uit het comfort van uw kamer te aanschouwen. Alle kamers hebben een tweepersoonsbed en

badkamer met douche, wc en haardroger.
Type C: Panorama sauna superior kamer, indien zoals B
maar met sauna
Type D: Log superior kamers, zeer ruime blokhut met
grote ramen. De boomstammen waaruit de blokhut opgebouwd is komen doorheen het geheel sterk naar voor,
tot rond het bed toe. Op zoek naar een romantische en
unieke ervaring ? Dan is dit waar u moet zijn.
Type E: single Wilderness kamer, kleinere kamer zoals A
maar met een twijfelaar bed.
Type G: Lake Inari Aurora Hut, een unieke eco accommodatie die tijdens de winter op het ijs van Lake Inari staat op
enkele honderden meters van het hoofdgebouw. Ze beschikt over een tweepersoonsbed met zicht op de sterrenhemel en beschikt over een droog toilet, geen stromend
water of douche. U kan gebruik maken van de sauna en
douche in het hoofdgebouw. Deze accommodatie wordt
enkel aangeboden als vervangingsnacht tijdens uw arrangement.
Maaltijden: alle maaltijden in buffetvorm.
Gezien de ligging bieden we in Wilderness Hotel Nangu
enkel arrangementen in vol pension aan. Gelieve bij
de reservering eventuele allergieën en diëten door te
geven.

Inbegrepen:
• transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Wilderness Hotel
Nangu
• 4 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• sneeuwscootersafari met lunch bij het kampvuur (ca. 4u)

• husky safari met bezoek aan rendier boerderij en lunch
in hotel (ca. 6u)
• sneeuwschoenwandeling (ca. 2u)
• aurora sneeuwscootersafari (ca. 2,5u)
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.

Prijs p.p. voor Nangu Arctic Adventure
Vertrek in periode

FIIV003B

Type A

Type B

Type C

Type D

Type E

Type F

A: 4/12-17/12/21,8/1-28/1/22,
21/2-6/4/22

1450,00

1650,00

1800,00

2050,00

2190,00

1950,00

B: 29/1-20/2/22

1650,00

1800,00

2100,00

2100,00

2240,00

2050,00

C: 18/12/21-7/1/22

1700,00

1950,00

2300,00

2300,00

2440,00

2050,00

Nangu winter adventure week - 7 dagen/6 nachten
Winter adventure week is ideaal voor koppels die actief willen genieten van winterse activiteiten en de prachtige
Lapse natuur in winterkleed.
Inbegrepen:
• transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Wilderness Hotel
Nangu
• 6 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• sneeuwscootersafari met lunch bij het kampvuur (ca.
4u)
• husky safari met bezoek aan rendier boerderij en lunch
in hotel (ca.6u)

• ijsvissen met sneeuwscooter slede, lunch bij het kampvuur (ca. 4u)
• sneeuwschoenwandeling met lunch bij het kampvuur
(ca. 4u)
• langlauf les en tocht (ca. 2u)
• aurora camp safari in slede getrokken door een sneeuwscooter (ca. 2,5u)
• aurora sneeuwscooter safari (ca. 2,5u)
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.

Prijs p.p. voor Nangu winter Adventure week
Vertrek in periode

Type A

FIIV003C
Type B

Type C

Type D

Type E

Type F

A: 4/12-17/12/21, 8/1-28/1/22,
21/2-6/4/22
2000,00

2300,00

2450,00

2850,00

3060,00

2750,00

B: 29/1-20/2/22

2250,00

2550,00

3000,00

2950,00

3160,00

2850,00

C: 18/12/21-7/1/22

2400,00

2700,00

3250,00

3250,00

3460,00

3150,00

Extra voor alle arrangementen:
• Toeslag kerstdiner 24/12: 75 € p.p./Nieuwjaar 31/12: € 37,50 p.p.
• Toeslag solo rijden sneeuwscooter: safari 2-3u: € 50/persoon, safari 4u: € 100
• Upgrade 1ste of laatste nacht naar Aurora cabin type G: € 100/volw.
24

Algemene informatie voor alle arrangementen
• U ontvangt de gedetailleerde invulling van uw reis bij
aankomst in het hotel
• Alle safari´s starten met volledige veiligheids- en eventuele rij-instructies.
• Alle snacks en drankjes tijdens de safari´s zijn inbegrepen
• De thermische kledij bestaat uit: thermische overall,
handschoenen, speciale muts, thermische sokken, winter laarzen en helm voor de sneeuwscooter safari´s.
• U rijdt steeds met 2 per sneeuwscooter/slede tenzij
anders vermeld.
• Er is een verzekering voorzien voor de sneeuwscooter
safari´s met een franchise van € 1000/sneeuwscooter.
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Finland

Ivalo

Ivalo

Bent u op zoek naar een Lapland reis met een mooie combinatie van het genieten van de natuur, opwindende
activiteiten, een unieke overnachting te midden van de natuur en met onovertroffen zicht op de duizelingwekkende sterrenhemel ? Zoek niet langer ...

Hotel Ivalo ***
Ligging: Aan de Ivalo rivier en de E75 kort bij Ivalo centrum. De luchthaven van Ivalo ligt op 10 minuten rijden
en Saariselkä op 30 kilometer. Er is een bushalte op 50
m van het hotel.
Faciliteiten: Hotel Ivalo biedt zijn gasten een lobbybar met
open haard, een gezellig restaurant en de Lapin Tupa bar
die open is op vrijdag en zaterdagvond. Daarnaast beschikt het hotel over 3 sauna’s, een sauna-zwembad en
2 bubbelbaden waar u heerlijk kan relaxen met uitzicht
op de natuur. Er is een speelruimte voor kinderen en een
internet computer en draadloos internet in de lobby. Bij
een verblijf in Hotel Ivalo kan u gratis gebruik maken van
langlaufski´s, sneeuwschoenen, ijsschaatsen en sledes
volgens beschikbaarheid.

Kamers: 94 mooie kamers met TV, radio, koelkastje, wifi en
badkamer met douche of bad, wc en haardroger.
Type A: standaard kamer (max. 3 personen)
Type B: standaard single kamer
Type C: familiekamer (min/max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.)
Info: communicerende kamers op aanvraag. Van de
luchthaven naar hotel Ivalo kan u een taxi nemen of een
privé transfer bijboeken.

Dag 1: aankomst in Lapland
Bij uw aankomst in Ivalo wacht uw transfer naar Hotel Ivalo. Diner en overnachting.
Dag 2: de natuur ontdekken op langlaufski´s en per
huskyslede.
Na het ontbijt verwacht uw gids u aan de receptie. Samen
kiest u het juiste materiaal: skischoenen, ski´s en stokken.
Daarna leert u de ski-techniek en gaat u op een eenvoudig parcours van start, eerst langs de rivier de Ivalo en
daarna afhankelijk van het niveau kan er gekozen worden tussen verschillende paden. Fun verzekerd met deze
typische sport die door elke Fin beoefend wordt. Na de
lunch heeft u een afspraak met een huskyhoeder. Deze
neemt u mee naar de husky´s die kort bij het hotel op u
wachten. Hij geeft u de nodige rij- en veiligheidsinstructies
en dan gaat u op weg voor een tocht met 2 per slede.
Eén persoon zit in de slede en de andere stuurt. Halfweg
de safari heeft u de mogelijkheid om van plaats te wisselen. De tocht is ongeveer 10-13 km lang, afhankelijk
van het weer en de sneeuwconditie. Na de safari kan u
in het hotel van een heerlijke sauna genieten. Diner en
overnachting.
Dag 3: sneeuwscooters en paardensledes
Vandaag staan er 2 andere vervoersmiddelen op het
programma om de natuur te verkennen. Met de sneeuwscooter is het bereik veel verder dan met de ski´s of de
husky´s. Ook hier start de safari met rij- en veiligheidsinstructies alvorens op weg te gaan. Daarna gaat u op
weg langs de rivier, door het besneeuwde bos, over de
bevroren meren en doorheen een continu veranderd
landschap. Lunch in het hotel. Namiddag komt een paardenslede u oppikken voor een rit door de natuur en hier
en daar door smalle straatjes waar je wat lokale huizen
kan bekijken. Geniet van de mooie landschappen en luister naar de stilte. Achteraf heeft u tijd om wat te ontspannen. Diner en overnachting.
Dag 4: sneeuwschoenwandeling en Aurora Village
Van de begane paden gaat u pas af indien u met
sneeuwschoenen gaat wandelen. Dan kan je namelijk
overal komen waar je met de andere vervoersmiddelen
op de paden moet blijven. Van deze safari zou je kunnen

zeggen dat hij u het kortste bij de natuur brengt. Tijdens
deze safari heeft u dan ook de meeste kans om sporen
van pooldieren te zien of eventueel zelfs de beestjes zelf.
De gids vertelt u onderweg over de natuur en Lapland.
Na de lunch in het hotel wordt u naar het onovertroffen
Aurora Village gebracht waar u uw intrek neemt in een
unieke chalet met glazen dak. In de chalet wachten een
VIP-mand met 2 piccolo flesjes bubbels, snoep en fruit.
Aurora Village is een klein authentiek geheel waar u nog
kan genieten van de pure witte sneeuw, de zuivere poollucht en waar u van kortbij kan kennismaken met de rendieren die aan de Village wonen. Na het diner bij de open
haard kan u in uw chalet genieten van de sterrenhemel.
Met wat geluk krijgt u ook het magische spektakel van het
noorderlicht te zien.
Dag 5: afscheid
Geniet rustig van uw ontbijt in de Aurora Village en daarna is het tijd om afscheid te nemen van Lapland. Een
privé transfer brengt u terug naar de luchthaven.

Aurora Fun arrangement
5 dagen/4 nachten
vanaf € 1131 p.p.

Inbegrepen in het arrangement:
• 3 overnachtingen met ontbijtbuffet in een standaard
kamer (max. 3 pers.) in Hotel Ivalo
• 1 overnachting in een standaard twin chalet in Aurora
Village
• 4 x diner en 3 x lunch
• Excursies zoals beschreven in het programma met gebruik thermische kledij
• Vrij gebruik van langlauf ski´s, sneeuwschoenen, ijsschaatsen, kick sledes en tobogans in Hotel Ivalo en
sneeuwschoenen en tobogans in Aurora Village. Altijd
volgens beschikbaarheid.
• Transfer van de luchthaven van Ivalo naar Hotel Ivalo
• Transfer van hotel Ivalo naar Aurora Village
• Transfer van Aurora Village naar de luchthaven van Ivalo
• BTW en bijdrage Garantiefonds reizen.
Niet inbegrepen:
• Vluchten naar Ivalo (vraag een offerte)
• Transfer van de luchthaven naar het hotel
• Niet-vermelde dranken, maaltijden en uitstappen

Prijzen per persoon per arrangement

FIIVAU01

Periode		 1/12-15/12/21,4/1-28/3/22
Per persoon in standaard kamer type A 1131,00
1 kind 4-11j. in standaard kamer		 698,00
3de volw. in standaard kamer		 949,00
Per persoon in familiekamer type C/B		 1227,00
Max. 2 kind. 4-11j. in een familiekamer		 614,00
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Ivalo
Budget arrangement - 3 dagen/2 nachten
Dit arrangement biedt u de kans om op een zeer korte tijd toch een unieke belevenis te ervaren in winter wonderland.
Inbegrepen:
• 2 overnachtingen in aurora chalet
• half pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek

• rendier sledetocht
• sneeuwscooter safari ca. 2u
• een noorderlichtsafari naar keuze

Prijs per persoon voor het budget arrangement

FIIV002A

Vertrek in periode				

Dubbel

Kind 4-14j.

A:1/11-18/12/21, 7/1-29/3/22				

899,00

630,00

B:19/12/21-6/1/22				1140,00

798,00

Toeslag feestelijk buffet op 24/12,25/12 en 31/12: € 40. Minimum 2 volwassenen per reservering.

Action arrangement - 4 dagen/3 nachten
Een lang weekend vol actie? Dan biedt dit arrangement u de mogelijkheid om u uit te leven
Inbegrepen:
• 3 overnachtingen in aurora chalet
• half pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• rendier sledetocht

Aurora Village - Verblijf in aurora chalets met glazen dak

•
•
•
•

sneeuwscooter safari ca. 2u
een noorderlichtsafari naar keuze
husky safari in de Lapse natuur ca. 2u
ijskarting race

Prijs per persoon voor het action arrangement

FIIV002B

Vertrek in periode				

Ervaar het authentieke Lapland onder de Aurora Borealis. De Aurora chalets bieden een fantastisch zicht vanuit
het comfort van uw bed op de noordelijke hemel waar het Noorderlicht regelmatig een dans uitvoert aan de
donkere hemel. Aurora Village is een klein authentiek geheel waar u nog kan genieten van de pure witte sneeuw,
de zuivere poollucht en waar u van kortbij kan kennismaken met de rendieren die aan Aurora Village wonen.
Neem een paar sneeuwschoenen en maak een rustige wandeling op uw eigen tempo door de besneeuwde
bossen en geniet van de stilte van de natuur. Onderweg komt u misschien één van de typische pooldieren
tegen: een eland, een rode vos, witte konijnen of een witte sneeuwhoen. Toch is de omgeving heel veilig om te
wandelen. Aurora Village ligt in de bossen van de Inari/Ivalo regio temidden van de Lapse vrije natuur, ver van
de lichtvervuiling van de steden en wegen om de beste condities te verzekeren voor het aanschouwen van het
Noorderlicht.
Ligging: Aurora Village ligt zeer rustig, op 12 km van de
luchthaven van Ivalo, 2,5 km van het centrum van Ivalo
en 1,5 km te voet van Hotel Ivalo en 4 km met de wagen.
Faciliteiten: Aurora Village is een kleinschalig logement
met veel aandacht voor zijn gasten. Naast het hoofdgebouw met receptie en supergezellig restaurant, ontspanningsruimte biedt het een saunahuisje met buiten
bubbelbad. Maak zeker ook eens een wandeling op de
sneeuwschoenen die aan elk huisje hangen en bezoek de
rendieren die Aurora Village in de winter hun thuis noemen.
Logies: 26 gezellige, unieke aurora chalets met 180 graden glazen dak, een koelkastje, een espresso machine,

gratis wifi en badkamer met toilet, douche en haardroger.
Een VIP-mand met een piccolo flesje bubbels, water, thee,
koffie en snoep wachten op u bij aankomst.
Type A: standaard tweepersoons chalet (min. 2/max. 3
pers.)met bijzetbed.
Type B: familie chalet (min. 3 pers./max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.) met bijzetbedden.
Maaltijden: Ontbijtbuffet en half pension worden geserveerd in het aparte restaurant gebouw.
Info: het is aangeraden uw verblijf te verlengen in Hotel
Ivalo.

Dubbel

Kind 4-14j.

A:1/11-18/12/21,7/1-29/3/22				 1440,00

1010,00

B:19/12/21-6/1/22				 1765,00

1235,00

Toeslag feestelijk buffet op 24/12,25/12 en 31/12: € 40 - Minimum 2 volwassenen per reservering.

Arctic arrangement - 5 dagen/4 nachten
Een mooi arrangement met alle elementen die dit ideale verblijf perfect maken.
Inbegrepen:
• 4 overnachtingen in aurora chalet
• half pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• rendier sledetocht
• sneeuwscooter safari ca. 2u

•
•
•
•

een noorderlichtsafari naar keuze
husky safari in de Lapse natuur ca. 2u
Langlaufen
begeleide sneeuwschoenwandeling

Prijs per persoon voor het arctic arrangement

FIIV002E

Vertrek in periode				

Dubbel

Kind 4-14j.

A:1/11-18/12/21,7/1-29/3/22				 1770,00

1239,00

B:19/12/21-6/1/22				 2180,00

1526,00

Toeslag feestelijk buffet op 24/12,25/12 en 31/12: € 40 - Minimum 2 volwassenen per reservering.

Superior arrangement - 7 dagen/6 nachten
Een kleine week vol uitzonderlijke activiteiten zorgt voor de mooiste herinneringen.
Inbegrepen:
• 6 overnachtingen in aurora chalet
• half pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• rendier sledetocht
• sneeuwscooter safari ca. 2u

•
•
•
•
•

een noorderlichtsafari naar keuze
husky safari in de Lapse natuur ca. 2u
ijskarting race
begeleide sneeuwschoenwandeling
ijsvissen

Prijs per persoon voor het superior arrangement
Vertrek in periode				

Aan dit inhoud van deze arrangementen kan niets gewijzigd worden.
FIIV002F

Dubbel

Kind 4-14j.

A:1/11-18/12/21,7/1-29/3/22				 2235,00

1565,00

B:19/12/21-6/1/22				 2559,00

1795,00

Toeslag feestelijk buffet op 24/12,25/12 en 31/12: € 40 - Minimum 2 volwassenen per reservering.
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Meerdaagse arrangementen
In elk van deze arrangementen is het volgende standaard inbegrepen:
• transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Aurora Village
• aurora alarm app
• rendieren voederen en fotograferen
• vrij gebruik van langlaufski´s, ijsschaatsen, sledes en
sneeuwschoenen
• thermische kledij (wollen sokken, laarzen, bandana,
handschoenen, thermische overal en balaclava)
• vrije toegang tot de Kota en Laavu kampvuur plaatsen
• alle taxen, BTW en bijdragen Garantiefonds Reizen

Transport
Deze reizen kunnen gecombineerd worden met
vluchten naar Ivalo. De lijnvluchten van Finnair zijn
steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.
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Holiday Club Saariselka ***
Ligging: Midden in het centrum van Saariselkä. 1,5 km
van de skipistes. In het hoogseizoen rijdt er een skibus.
Faciliteiten: Deze aangename hotelclub biedt zijn gasten
2 restaurants ´Revontuli´ voor ontbijt en diner en Rakka
gespecialiseerd in hamburgers en pizzas, de Lobbybar
waar u terecht kan voor een drankje bij de open haard, de
Holiday Club Spa met een tropisch zwembad, een bubbelbad, massage jets, schuifaf en kinderbad met waterspeeltuigen voor de kleinsten, een poolbar en Saunaworld met
traditionele finse sauna´s en een lounge met haardvuur.
Tegen betaling: de Aurora Spa biedt een groot aanbod
aan schoonheids- en wellnessbehandelingen en het
Angry Birds Activity Park is 1300m² binnenruimte met plezier voor groot en klein. Gratis wifi.
Kamers: 140 recent gerenoveerde kamers verdeeld in 3
types maar alle met telefoon, TV, radio en badkamer met
douche of bad/wc en haardroger en badjassen.
Type A: standaard twin kamer (max. 2 volwassenen + 1
kind -14j) 22m², met sofabed.
Type B: suite kamer (max. 2 volwassenen + 2 kinderen
-14j.) 40m², met sofabed.
Type C: single kamer met tweepersoonsbed, 18m²

Tijdens dit 5-daags programma in Saariselkä stroomt de adrenaline regelmatig op hoog tempo door de buitengewone ervaringen die u te wachten staan. Maak kennis met de husky´s, rijdt op een sneeuwscooter door de
prachtige natuur van Noord-Lapland en geniet !
Dag 1: aankomst
Neem bij aankomst in Ivalo de luchthavenbus naar Saariselkä. Na de check-in in het hotel kan u alvast een eerste
verkenning van Saariselkä te voet doen. ´s Avonds wacht
u een diner in het hotel.
Dag 2: ontdek de sneeuwscooter
Ontbijt in het hotel. Vanmorgen kan u het wat rustiger aan
doen want vanavond wordt het wat later.
Namiddag wordt u naar de lokale rendierfarm gebracht.
Hier wacht de Sami gastheer u op en introduceert u in de
Sami cultuur en de rendier economie. Tijdens het bezoek
leert u hoe u een Lapse lasso moet gooien en hoe u met
een rendierslede kan rijden en daarna waagt u uw kans
tijdens een ritje van 45 minuten. Voor de terugkeer naar
Saariselkä wordt u koffie aangeboden.
Na het diner staat er een uitzonderlijke activiteit gepland.
Tijdens deze tocht met een slede getrokken door een
sneeuwscooter kan u genieten van het uitzicht. Uw gids
brengt u naar de heuvels waar u een mooi landschap
heeft met ongehinderd zicht op de noordelijke hemel. Uw
trip brengt u naar een gezellige blokhut waar u kan genieten van warme drankjes terwijl u de natuur bewondert.
Met wat geluk blijven de wolken achterwege en krijgt u
een mooi zicht op de maan, de sterren en eventueel het
noorderlicht.
Dag 3: maak kennis met de Arctische honden
Ontbijt in het hotel. Daarna is het tijd voor een kennismaking met de husky´s. Bij het startpunt begroeten deze enthousiaste honden u. Voordat de reis begint krijgt u enige
instructies betreffende het sturen van de slee die met 2
personen per slee gereden wordt. Halverwege de tocht
heeft u de gelegenheid om van bestuurder te verwisselen.
De leider van het huskyteam vertelt u dan over het leven
en het trainen van deze arctische dieren en u bent dan
ook in de gelegenheid om mooie foto’s te maken. Inclusief
koffie bij het kampvuur. Namiddag geniet u van het tropisch zwembad van uw hotel. ´s Avonds wacht u het diner
waarna u een welverdiende rust kan genieten.
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Dag 4: de iconische rendieren en het noorderlicht
Ontbijt in het hotel. Vanmorgen kan u het wat rustiger aan
doen want vanavond wordt het wat later.
Namiddag rijdt u met de sneeuwscooter naar de lokale
rendierfarm. Hier wacht de Sami gastheer u op en introduceert u in de Sami cultuur en de rendier economie. Tijdens
het bezoek leert u hoe u een Lapse lasso moet gooien en
hoe u met een rendierslede kan rijden en daarna waagt u
uw kans tijdens een kort ritje. Voor de terugkeer naar Saariselkä wordt u koffie aangeboden en hoort u meer over de
Lapse cultuur en het rendier.
Na het diner staat er een uitzonderlijke activiteit gepland.
Per minibus gaat u naar de locatie van de sneeuwiglo
waar u de mogelijkheid heeft om een wandeling te maken en naar een Aurora Borealis voorstelling te kijken in
De safari brengt u naar de site van de sneeuwiglo waar
u de mogelijkheid heeft om een wandeling te maken en
naar een Aurora Borealis voorstelling te kijken in een gigantische sneeuwiglo. Bewonder de mooie ijssculpturen
in de Igloos, leer vanalles over de Lapse natuur via een
verlicht pad buiten.
Het Northern Light dinner wordt geserveerd in een traditionele Lapse kammi. In de kammi is ook een bar voorhanden (drankjes ter plaatse te betalen). Vergeet zeker uw
fototoestel niet! Met een beetje geluk is de hemel open
en krijgt u een mooi zicht op de maan, de sterren en misschien de Aurora Borealis.
Dag 5: terug naar huis
Na een rustig ontbijt is het stilaan tijd om naar huis terug
te keren. U kan weer met de luchthavenbus terug naar de
luchthaven van Ivalo.
Dit programma is in deze volgorde slechts mogelijk
met vertrek op zondag, dinsdag en donderdag. Bij een
andere vertrekdag worden de excursies op een andere
dag geplaatst.

Arctic Experience
5 dagen/4 nachten
1/12-31/3/21
vanaf € 1070 p.p.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Ivalo. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Prijs per pers. voor het arrangement

FISAAR01

Periode Type A
Type B
Type C
Kind
				
4-13j.
A: 1/12-19/12/21
1070,00

1262,00

1295,00 652,00

B: 6/1-31/3/22
1070,00

1262,00

1295,00 564,00

Inbegrepen: 4 overnachtingen in Holiday Club
Saariselkä met half pension, excursies zoals vermeld
in het programma, BTW, documentatie en bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, lunches, dranken bij het
diner, persoonlijke uitgaven, luchthavenbus, skibus
en huur skimateriaal.
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MEERDAAGSE ARRANGEMENTEN
Gezien de ligging bieden we in Northern Lights Village enkel arrangementen in vol pension aan. Gelieve bij de
reservering eventuele allergieën en diëten door te geven.

Northern Lights above Saariselkä - 3 dagen/2 nachten
Geniet van hoogstaande accommodatie in een gezellige aurora cabin met glazen dak dat u een weergaloos
uitzicht geeft op de hemel boven u, een huskysledetocht, een rendiersledetocht en wandelingen op sneeuwschoenen in een magnifiek winters decor van besneeuwde bossen en heuvels. Heerlijk eten bereid met de fijnste
ingrediënten van Lapland opgediend aan een knapperend haardvuur.
Inbegrepen:
• transfers heen/terug luchthaven Ivalo-Northern Lights Village
• 2 overnachtingen in een aurora cabin
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt op de
dag van vertrek
• rendier express: Tijdens deze rendiertocht krijgt u een zicht op
en het gevoel voor het transport van de Laplanders voor de
sneeuwscooters. Met een rendierslede door een besneeuwd
bos rijden is een ervaring die je niet dikwijls meemaakt in je

leven !
• husky safari 2u: Met een huskyslede over de witte, blinkende
heuvels rijden is een ervaring die niet kan ontbreken tijdens
een trip naar Lapland. De gretige husky´s rennen op volle
kracht en de slede glijdt moeiteloos over de sneeuw terwijl
de ski´s stilletjes sissen.
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.
• vrij gebruik van langlaufski´s, sneeuwschoenen en tobogans
tijdens uw verblijf.

Prijs per persoon voor de Northern Lights above Saariselkä

FISA008A

Vertrek in periode			

Northern Lights Village - Chalets met glazen dak
Tijdens dit 5-daags programma in Saariselkä stroomt de adrenaline regelmatig op hoog tempo door de buitengewone ervaringen die u te wachten staan. Maak kennis met de husky´s, rijdt op een sneeuwscooter door de
prachtige natuur van Noord-Lapland en geniet!
Ligging: rustig gelegen, net buiten het centrum van Saariselkä. De winkels en restaurants liggen op ca. 400 meter.

of 3 volw.) 1 tweepersoonsbed of 2 eenpersoonsbedden
en max. 2 sofabedden.

Faciliteiten: Northern Lights Village is een prachtig domein
met chalets met een glazen dak, een hoofdgebouw met
receptie, lobby-bar en restaurant. Er is verschillende keren
per dag een shuttlebus naar het centrum van Saariselkä: €
5/persoon/enkel. Het is mogelijk ter plaatse langlaufski´s,
sneeuwschoenen, camera en tripod te huren.

Maaltijden: ontbijt- en dinerbuffet. ´s middags mogelijkheid tot lunchen.
Info: Indien u de safari´s van Northern Lights Village boekt
vertrekt u direct uit het domein op safari.

Logies: Vrijstaande chalets met verwarmd glazen dak,
29m², draadloos internet, aurora-alarm knop, minibar en
badkamer met douche, wc en haardroger. Ze liggen op
max. 300 meter van het hoofdgebouw in een natuurlijke
omgeving en ver genoeg uit mekaar om geen lichthinder
te ondervinden. Bed-, badlinnen en eindschoonmaak is
voorzien. Indien gewenst kan u dagelijkse opkuis aanvragen aan de receptie.
Type A: Standaard chalet(max. 2 volw. en 2 kinderen -14j.

U kan uw verblijf in Northern Lights Village gemakkelijk
door ons laten combineren met een verblijf in Holiday
Club Saariselkä in het centrum van het dorp. Vraag een
offerte !

volw.

3de volw.

kind 4-13j.

A: 1/11-19/12/21,8/1-4/2/22,21/2-30/4/22			696,00

535,00

267,50

B: 20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22			766,00

595,00

297,50

Romantic Aurora Escape - 4 dagen/3 nachten
De Romantic Aurora Escape is een onvergetelijke, onvergelijkbare ervaring. Het is speciaal ontworpen voor verliefde koppels. Misschien is het zelfs de ultieme bucketlist beleving. Dit is een uitje enkel voor u beiden met privé
transfers, privé gebruik van de sauna, een ontspannende massage en als kers op de taart een dinertje bij een
kampvuur, onder de sterren, in een winters bos maar bovenal een romantisch verblijf in een aurora cabin met
zicht op de sterrenhemel.
Inbegrepen:
• transfers heen/terug luchthaven Ivalo-Northern Lights Village
• 3 overnachtingen in een aurora cabin
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt op de
dag van vertrek
• aurora expeditie op sneeuwschoenen met privé gids (2,5u)
• sneeuwscootersafari (4u)
• privé sauna sessie en aroma of hot stone massage voor 2

• rendier express excursie (1,5u)
• aurora hunting met een verwarmde slede en privé gids. Er
wacht u een 3-gangendiner met bubbels aan een kampvuur.
• tijdens de privé activiteiten worden er gratis foto´s gemaakt
als souvenir
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.
• vrij gebruik van langlaufski´s, sneeuwschoenen en tobogans
tijdens uw verblijf.

Prijs per persoon voor de Romantic Aurora Escape

FILE008B

Vertrek in periode					
volw.
A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/21,21/2-24/3/21					1499,50
B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22					1604,50

Best of Lapland in Action packed days - 6 dagen/5 nachten
Er wordt gezegd dat rijden met een hondenslede, een rendierslede en een sneeuwscooter op 1 dag een lach op
uw gezicht tovert die de hele week blijft zitten. Wat dacht u dan van 6 dagen van het beste van Lapland, dagen
gevuld met avontuur en nachten met prachtige sterrenhemels of onvergetelijk noorderlicht.
Inbegrepen:
• transfers heen/terug luchthaven Ivalo-Northern Lights Village
• 5 overnachtingen in een aurora cabin
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt op de
dag van vertrek
• aurora fotografie workshop (1u)
• aurora expeditie op sneeuwschoenen (2u)
• rendier express (1,5u)
• langlauf les (2u)
• aurora hunting per sneeuwscooter (3u)
• husky safari (2u)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

searching for Santa (3u)
aurora camp aan de grens (3u)
sneeuwscooter/ijsvissen safari (4u)
privé sessie sauna
aurora camp aan het meer (3u)
daguitstap naar Nellim (6u)
aurora hunting met een verwarmde slede (3u)
thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.
vrij gebruik van langlaufski´s, sneeuwschoenen en tobogans
tijdens uw verblijf

Prijs per persoon voor de Best of Lapland action packed days
Vertrek in periode			
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FISA008C
volw.

3de volw.

kind 4-13j.

A:1/11-19/12/21,8/1-4/2/22,21/2-30/4/22			2482,50

2080,00

1040,00

B:20/12/21-7/1/22,5/2-20/2/22			2567,50

2230,00

1115,00

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE SAFARI´S
• U kan een voorkeur voor vertrek op de verschillende safari´s doorgeven maar het exacte overzicht van uw safari´s
ontvangt u maar bij aankomst in Northern Lights Village.
• Bij alle safari´s zit thermische kledij bestaande uit een
thermische overall, sokken, laarzen, helm en handschoenen inbegrepen in de safari. Indien u verblijft in Northern
Lights Village kan u de thermische overall gedurende uw
volledige verblijf houden.
• Voor alle safari´s is een Engelstalige gids inbegrepen.
• Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: omniumverzekering met max. franchise van € 980 per scooter,
benzine, de huur van de scooter. De franchise kan verminderd worden tot € 150 indien u een verzekering van €
15/per chauffeur en per safari afsluit.
• Tijdens de sneeuwscootersafari’s delen twee personen
één sneeuwscooter. Indien je alleen wil rijden betaal je
een toeslag. Minimum leeftijd voor het besturen van een
sneeuwscooter is 18 jaar en u dient in het bezit te zijn van
een geldig rijbewijs.
• Kinderen: Indien de kinderkorting wordt toegepast voor
een sneeuwscootersafari reizen de kinderen in een slee
achter de scooter van de gids. Een kind moet minimum
15 jaar oud zijn en/of 140 cm groot zijn om op een
sneeuwscooter te mogen plaatsnemen. In dit geval betaalt het de prijs van de volwassenen.
• Omwille van de trillingen wordt het zwangere vrouwen
afgeraden om een sneeuwscootersafari te ondernemen.
• Indien de weersomstandigheden het vereisen kan het
programma altijd aangepast worden.
33

Finland

Finland

Saariselkä

Saariselkä
Discovering Lapland experience - 4 dagen/3 nachten
Korte maar krachtige kennismaking met Lapland, zijn natuur en zijn uitzonderlijke activiteiten.
Inbegrepen:
• transfer heen/terug luchthaven Ivalo - Star Arctic Hotel
• 3 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• half pension
• multi activiteiten dag met sneeuwscooters, rendiertochten en huskysledetocht + lunch ca 5 uur
• aurora hunting met auto ca. 3u
• sneeuwscooter safari ca. 3u met lunch inbegrepen
• thermische kledij tijdens alle safari´s.
• alle safari´s met Engelstalige gids
• alle taksen, dienstvergoedingen, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen

Prijs p.p. in dubbel voor het Discover Lapland
experience arrangement
FISA012A
Vertrek in periode		
Type A Type B/C
A: 15/11-25/11/21			1103,00 1178,00
B: 26/11-22/12/21,27/1-28/2/22 1409,00 1562,00
C: 3/1-9/1/22			1334,00 1487,00
D: 10/1-26/1/22,1/3-31/3/22		1256,00 1409,00
E: 1/4-24/4/22			1025,00 1055,00
3de volw.in type A/B: € 1053 in periode A, € 1209
in periode B/C/D en € 900 in periode E
Kind 4-11j.: € 764 in periode A/E en € 917 in
periode B/C/D
Periode 23/12/21-3/1/22: zie Kerstvakantie in
Lapland

Passion for Lapland - 5 dagen/4 nachten of 8 dagen/7 nachten
Dit arrangement omvat letterlijk alles wat u in Lapland wilt beleven: een sneeuwscootersafari, een huskysledetocht, een rendierslederit, een noorderlicht safari en nog zoveel meer.

Star Arctic Hotel
Ligging: Het unieke Star Arctic Hotel ligt midden in de natuur, op Kaunispää Moutain en het Saariselkä Ski Centre
en de nieuwe 1,2 km lange slede piste liggen op enkele
minuten wandelen. Het centrum van Saariselkä is op 2
km. De luchthaven van Ivalo ligt op 25 km.
Faciliteiten: Dit moderne hotel in puur Scandinavisch
design biedt u een ongelofelijk uitzicht op het poollandschap, pure magische natuur in een onbezoedelde
omgeving. Vanuit elke kamer heeft u een panoramisch
uitzicht op Saariselkä in de verte. In het sfeervolle hoofdgebouw vindt u naast de receptie ook het restaurant, de
bar en de 2 sauna´s die ook privé kunnen afgehuurd
worden.

Type B: scenic view suite met sauna (max. 3 volw of 2
volw. + 2 kinderen -12j.) met een kitchenette en een
sauna.
Type C: aurora kamer (max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.)
met het slaapgedeelte met glazen dak, met 4 personen
is de ruimte eerder beperkt.

Kamers: 42 hotelkamers en 15 aurora cabins zijn elegant gedecoreerd met modern design met een lokale
touch. Ze zijn alle uitgerust met balkon, TV, minibar, koffieen theefaciliteiten, kluisje, draadloos internet, dubbel of
twin bed en sofabed en badkamer met douche of bad,
wc, haardroger en slippers.
Type A: scenic view suite (max. 3 volw of 2 volw. + 2 kinderen -12j.)

Type B
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Info: het hotel organiseert luchthaventransfers en zijn
eigen activiteiten.
Gezien de ligging bieden we in het Star Arctic Hotel enkel arrangementen in vol pension aan. Gelieve bij de reservering eventuele allergieën en diëten door te geven.

Type A

Type C

Type C

Inbegrepen:
• transfer heen/terug luchthaven Ivalo - Star Arctic Hotel
• 4 of 7 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot de middag op
de dag van vertrek
• sneeuwscootersafari ca. 3u
• uitgebreide husky safari ca. 3u
• aurora hunting safari met de wagen ca. 3u
• rendier safari ca. 3u
• thermische kledij tijdens alle safari´s.
• alle safari´s met Engelstalige gids
• alle taksen, dienstvergoedingen, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen

Prijs p.p. in dubbel voor het Passion for Lapland
pakket in 5d/4n
FISA012D
Vertrek in periode		
Type A Type B/C
A: 3/1-26/1/22			1394,00 1584,00

Prijs p.p. in dubbel voor het Passion for Lapland
pakket in 8d/7n
FISA012E
Vertrek in periode		
Type A Type B/C
A: 3/1-26/1/22			1954,00 2274,00

B: 27/1-28/2/22			1584,00 1749,00

B: 27/1-28/2/22			2284,00 2559,00

C: 1/3-31/3/22			1394,00 1584,00

C: 1/3-31/3/22			1954,00 2274,00

3de volw. in type A: € 1190 in periode A/C en €
1200 in periode B
3de volw. in type B: € 1200 in periode A/C en €
1250 in periode B
Max. 2 kinderen 5-11j. in type A: € 825 in periode
A/C en € 805 in periode B
Max. 2 kinderen 5-11j. in type B/C: € 805 in
periode A/C en € 795 in periode B
Periode 23/12/22-7/1/22: zie Kerstvakantie in
Lapland.

3de volw. in type A: € 1600 in periode A/C en €
1620 in periode B
3de volw. in type B: € 1640 in periode A/C en €
1670 in periode B
Max. 2 kinderen 5-11j. in type A: € 1090 in periode A/C en € 1055 in periode B
Max. 2 kinderen 5-11j. in type B/C: € 1065 in
periode A/C en € 1055 in periode B
Periode 23/12/22-7/1/22: zie Kerstvakantie in
Lapland.

Transport
Deze reizen kunnen gecombineerd worden met vluchten naar Rovaniemi. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan
dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Opmerkingen:
• Het programma kan afhankelijk van de weersomstandigheden steeds gewijzigd worden om alle activiteiten in de best
mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden.
• De chauffeur van de sneeuwscooter blijft aansprakelijk voor
de eerste € 1000 aan schade in geval van een ongeval.
Vanaf € 1001 betaalt de verzekering van de sneeuwscooter.
• Bij schade aan de husky´s of de huskyslede tijdens de
excursie blijft de bestuurder aansprakelijk voor de eerste
€ 2000 aan schade in geval van een ongeval.
• De deelnemer aan een safari blijft verantwoordelijk voor zijn
schade indien hij de instructies van de gids niet opvolgt.
• Deelname aan safari´s is wettelijk verboden voor kinderen
-4 jaar. Kinderen -140 cm zitten tijdens de sneeuwscooter
safari in een slede getrokken door een sneeuwscooter en
niet op de sneeuwscooter bij de ouders.
• De chauffeur van de sneeuwscooter moet minstens 18 jaar
zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs.
• De safari´s zijn niet aangeraden voor zwangere vrouwen.
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Aurora Adventure Break - 4 dagen/3 nachten
Tijdens dit arrangement ligt de focus op optimale kans om het noorderlicht te zien. Elke avond is er een aurora
safari inbegrepen in het programma.
Inbegrepen:
• transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Wilderness Hotel
Muotka met airport bus
• 3 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• sneeuwscootersafari naar een rendierboerderij met korte rendiertocht inbegrepen (ca. 4u)

• husky safari (ca. 3u)
• aurora camp safari in slede getrokken door een sneeuwscooter (ca. 2,5u)
• aurora sneeuwschoenwandeling (ca. 2,5u)
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.

Prijs per persoon voor de Aurora Adventure Break
Vertrek in periode
Type A Type B

Type C

Type D

Type E

FISA009A
Type F

A: 15/11-17/12/21, 8/1-28/1/22,
21/2-6/4/22
1050,00

1100,00

1350,00

1300,00

1400,00

1200,00

B: 29/1-20/2/22

1100,00

1150,00

1450,00

1400,00

1450,00

1300,00

C: 18/12/21-7/1/22

1150,00

1200,00

1800,00

1450,00

1550,00

1400,00

Kind 4-14j.: -30%. Toeslag kerstdiner 24/12: 75 € p.p./Nieuwjaar 31/12: € 37,50 p.p. Toeslag solo rijden sneeuwscootersafari: € 100/persoon. Upgrade 1ste of laatste nacht naar Aurora cabin type E: € 100/volw. en € 70/kind.

Highlights of Lapland - 5 dagen/4 nachten
Met dit programma mist u gegarandeerd niets van de hoogtepunten die Lapland te bieden heeft !

Wilderness Hotel Muotka
Ligging: Muotka ligt diep in het woud, naast het Urho
Kekkonen National Park, ver van enige lichtvervuiling. De
ligging van de lodge maakt het tot een perfecte plaats om
te ontspannen, het noorderlicht te zien en op winteravontuur te gaan. Muotka ligt 15 km ten zuiden van Saariselkä
en 40 km van de luchthaven van Ivalo.
Faciliteiten: Wilderness Hotel Muotka bestaat uit een
laagbouw hoofdgebouw met de receptie, het restaurant,
een salon en hotelkamers. Daarnaast liggen er op het domein nog andere laagbouw gebouwen met kamers en
aparte blokhutten.
Logies: Alle kamers zijn ingericht in een eerder rustieke,
landelijke stijl met natuurlijke kleuren en veel hout. Ze zijn
uitgerust met badkamer met douche, wc en haardroger.
Type A: Wilderness kamer (max. 2 pers.), standaard kamers in het hoofdgebouw
Type B: Superior sauna kamer (max. 4 pers.), 34m², luxueuze kamer in een blokhut met 4 kamers onder 1 dak,
zeer ruim, met queen size bed en sauna.

Type C: Panorama log cabin (max. 4 pers.), zeer ruime
blokhut met grote ramen. De boomstammen waaruit de
blokhut opgebouwd is komen doorheen het geheel sterk
naar voor, tot rond het bed toe. Op zoek naar een romantische en unieke ervaring ? Dan is dit waar u moet zijn. Met
wat geluk ziet u het noorderlicht vanuit uw heerlijk bed.
Type D: Riverside log cabin (max. 5 pers.), 72m², volledig
nieuwe, luxueuze en ruime blokhutten met zicht op de rivier. Woonkamer met kitchenette, badkamer met sauna,
douche en wc, slaapkamer gelijkvloers met dubbel bed,
slaapkamer op de mezzanine met 3 eenpersoonsbedden
en extra wc op de mezzanine.
Type E: Aurora cabin (max. 2 volw + 2 kinderen -14j. of
3 volw.), chalets met 180 graden glazen dak ideaal voor
een goed zicht op het noorderlicht of de ongelofelijke sterrenheme. Alle chalets hebben een badkamer met toilet
en douche. Sommige kamers zijn uitgerust met een sofabed voor de extra personen.
Type F: Wilderness single kamer (max. 1 pers.)
Maaltijden: alle maaltijden in buffetvorm.

Gezien de ligging bieden we in Wilderness Hotel
Muotka enkel arrangementen in vol pension aan.
Gelieve bij de reservering eventuele allergieën en diëten door te geven.
Type D

Inbegrepen:
• transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Wilderness Hotel
Muotka
• 4 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt op
de dag van vertrek
• sneeuwscootersafari naar een rendierboerderij met korte
rendiertocht inbegrepen (ca. 4u)

•
•
•
•
•

husky safari (ca. 3u)
sneeuwschoenwandeling (ca. 2u)
langlauf trip (ca. 2u)
aurora sneeuwscooter safari (ca. 2,5u)
aurora camp safari in slede getrokken door een sneeuwscooter (ca. 2,5u)
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.

Prijs per persoon voor de Highlights of Lapland
Vertrek in periode
Type A
Type B

Type C

Type D

Type E

FISA009B
Type F

A:15/11-17/12/21, 8/1-28/1/22,
21/2-6/4/22
1335,00

1430,00

1730,00

1700,00

1830,00

1560,00

B:29/1-20/2/22

1420,00

1530,00

1890,00

1795,00

1920,00

1710,00

C:18/12/21-7/1/22

1465,00

1600,00

2010,00

1900,00

2040,00

1800,00

Kind 4-14j.: -30%. Toeslag kerstdiner 24/12: 75 € p.p./Nieuwjaar 31/12: € 37,50 p.p. Toeslag solo rijden sneeuwscooter:
safari 2-3u: € 50/pers., safari 4u: € 100. Upgrade 1ste of laatste nacht naar Aurora cabin type E: € 100/volw. en € 70/kind.

Winter adventure week - 7 dagen/6 nachten
Winter adventure week is ideaal voor actieve koppels die willen genieten van winterse activiteiten en de prachtige Lapse natuur in winterkleed.

Type E

Type A

Inbegrepen:
• transfer heen/terug luchthaven Ivalo-Wilderness Hotel
Muotka
• 6 overnachtingen in een kamer volgens uw keuze
• vol pension van de avond van aankomst tot het ontbijt
op de dag van vertrek
• sneeuwscootersafari naar een rendierboerderij met korte
rendiertocht inbegrepen (ca.4u)
• sneeuwscootersafari in de heuvels (ca.4u)
Prijs per persoon voor de ´Winter adventure week´
Vertrek in periode
Type A
Type B

•
•
•
•
•

aurora sneeuwscootersafari (ca. 2,5u)
sneeuwschoenen tocht (ca.4u)
langlauf les en tocht (ca. 2u)
husky safari (ca. 3u)
aurora camp safari in slede getrokken door een sneeuwscooter (ca. 2,5u)
• thermische kledij van de eerste safari tot de laatste.

Type C

Type D

Type E

FISA009C
Type F

A:15/11-17/12/21, 8/1-28/1/22,
21/2-6/4/22
1750,00

1900,00

2350,00

2350,00

2500,00

2100,00

B:29/1-20/2/22

1900,00

2050,00

2600,00

2450,00

2650,00

2350,00

C:18/12/21-7/1/22

1950,00

2150,00

2765,00

2600,00

2850,00

2500,00

Algemene informatie voor alle arrangementen
• U ontvangt de gedetailleerde invulling van uw reis bij aankomst in het hotel
• Alle safari´s starten met volledige veiligheids- en eventuele rij-instructies.
• Alle snacks en drankjes tijdens de safari´s zijn inbegrepen
• Kinderen -14j. zitten tijdens de sneeuwscootersafari´s in
een slede achter de sneeuwscooter van de gids.
• De thermische kledij bestaat uit: thermische overall, handschoenen, speciale muts, thermische sokken, winter laarzen en helm voor de sneeuwscooter safari´s.
• U rijdt steeds met 2 per sneeuwscooter/slede tenzij anders vermeld.
• Er is een verzekering voorzien voor de sneeuwscootersfari´s met een franchise van € 1000/sneeuwscooter.

Kind 4-14j.: -30%. Toeslag kerstdiner 24/12: 75 € p.p./Nieuwjaar 31/12: € 37,50 p.p. Toeslag solo rijden sneeuwscooter:
safari 2-3u: € 50/pers., safari 4u: € 100. Upgrade 1ste of laatste nacht naar Aurora cabin type E: € 100/volw. en € 70/kind.
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Santa´s Hotel Rudolf

ROVANIEMI
HOMETOWN OF SANTA CLAUS

Ligging: Op 400 meter van het centrum van Rovaniemi
en het Arktikum en 600 meter van het startpunt van de
safaris.
Faciliteiten: Santa´s Hotel Rudolf is een budgetvriendelijk
hotel zonder faciliteiten. Check-in en maaltijden gebeuren
in het Santa´s Hotel Santa Claus op 600 meter van het
hotel. Sportfaciliteiten in de buurt: binnen- en buitenzwembad op 1 km en skipistes op 4 km. Santa Claus Village ligt
op 10 minuten met openbaar vervoer.
Kamers: 43 eerder eenvoudige kamers met draadloos
internet en badkamer met douche en wc.

Rovaniemi, de provinciale hoofdstad van Fins
Lapland, is gelegen op de poolcirkel. Het is één
van de meest bekende wintersportplaatsen in
Finland, niet in het minst omdat hier de echte
Kerstman woont. Traditionele wintersporten zoals langlaufen en alpineski vind je in de buurt
van Ounasvaaran nabij Rovaniemi. Hier kan je
een safari met de sneeuwscooter ondernemen,
een rendierrijbewijs halen of Santa Claus Village
bezoeken. In Santa Claus Village vind je het atelier van de grote kindervriend, de Kerstman. Een
bezoek aan het Arktikum, een heel interessante
tentoonstelling over het leven op de poolcirkel
ondergebracht in een pareltje van architectuur,
is een must.
Afstand van de luchthaven van Rovaniemi naar
Rovaniemi centrum: 10 km, naar Santa Claus
Village: 3,5 km, naar Ounasvaaran: 8 km, naar
Sinetta: 35 km
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Type A: standaard twin kamer (max. 2 volw.)13m²
Type B: standaard triple kamer (max. 3 volw.) 18-20m²,
met 3 eenpersoonsbedden
Type C: standaard twin met sauna (max. 2 volw.)
Type D: single standaard kamer, 11m²
Maaltijden: ontbijt en half pension worden geserveerd in
hotel Santa Claus. Op het gelijkvloers van het Rudolf hotel
bevindt zich een Chinees restaurant en in de straat vind je
nog andere restaurants.
Info: Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v. gebeurt best met de Airport Bus of taxi.

Original Sokos Hotel Vaakuna ***+
Ligging: Centraal gelegen in Rovaniemi, kort bij de rivier
en het vertrekpunt van de safaris.
Faciliteiten: Dit aangename Sokos hotel biedt zijn gasten
de ´Frans & Chérie´ bistro met Franse specialiteiten en
het ´Amarillo Restaurant & Bar´ waar u terecht kan voor
een ongecompliceerde TexMex keuken en voor een ongedwongen avond. Gratis draadloos internet in heel het
hotel. Gratis gebruik van de sauna, elke dag tussen 17u
en19u.
Logies: De kamers van het Original Sokos Hotel Vaakuna
werden recent gerenoveerd in een warme, stijlvolle inrichting met parketvloeren en natuurlijke materialen uit de re-

gio. Alle kamers zijn ingericht met airconditioning, minibar,
TV met filmkanalen, strijkplank en badkamer met douche,
wc en haardroger. Ze zijn ingericht in verschillende types
maar alle niet-rokers kamers.
Type A: standaard kamer (max. 2 volw.)
Type B: standaard kamer (max. 3 volw.) met sofabed
Type C: superior kamer (max. 2 volw.) met kluisje, badjassen en slippers, Cupsolo koffiemachine. De kamers liggen
op de hogere verdiepingen.
Type D: standaard single kamer.
Info: Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v. gebeurt best met de Airport Bus of taxi.
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Tijdens dit actief 5-daags programma staat u versteld van de verscheidenheid aan mogelijkheden die Lapland
te bieden heeft. U geniet er op een husky- en een rendierslede van de prachtige, stille winterse landschappen.
Maar ook het bloed goed rond pompen tijdens een sneeuwschoenwandeling of een rit met een fatbike is zalig
bij de koude temperaturen.

Arctic City Hotel ***+
Ligging: Een zeer aangenaam familiehotel in het stadscentrum. Het ligt op 1 km van het Arktikum en 3 km van
de skipistes. Vertrekpunt van de safari’s is op 200 meter.
Luchthaven op 8 km.

Type B: style tweepersoonskamer (min. 2 volw./max. 2
volw. + 1 kind -16j.) met sofabed, badjassen en slippers
Type C: junior suite met sauna (min. 2/max. 4 personen)
Type D: single classic kamer

Faciliteiten: Het City hotel beschikt over een lift, het aangename restaurant Monte Rosa, de lobby Bar 303 en de
gezellige Bull Bar & Grill, een gratis parking, 2 sauna´s en
roomservice.

Maaltijden: Uitgebreid ontbijtbuffet en half pension:
3-gangen of buffet.

Kamers: 90 vernieuwde niet-rokers kamers met flatscreen-TV, telefoon, gratis wifi, minibar en badkamer met douche/
WC en haardroger.
Type A: classic tweepersoonskamer (min. 2 volw./max. 2
volw.)
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Info: Communicerende kamers op aanvraag. Huisdieren
toegelaten:€ 10/verblijf. Het hotel is niet geschikt voor gasten met een beperking. Transfer van de luchthaven naar
het hotel en v.v. gebeurt best met de Airport Bus of taxi.

Vertrek alle dagen mogelijk behalve vrijdag.
Dag 1: aankomst
Bij aankomst op de luchthaven van Rovaniemi neemt u de
luchthaven bus naar uw hotel voor check-in voor 4 nachten. U verblijft op basis van half pension in het hotel van
uw keuze.
Dag 2-4: tijd voor actie
Tijdens deze dagen staan 5 activiteiten op het programma,
steeds begeleid door een ervaren Engelstalige gids.
Wilderness sneeuwscootersafari
De beste manier om de natuur te verkennen. Tijdens deze
safari ervaart u hoe heerlijk het is om met een sneeuwscooter langs bevroren rivieren en door besneeuwde bossen te
rijden. Geniet van het prachtige uitzicht over het rivierdal
vanaf de heuveltoppen. Een pauze en een warm drankje
houden uw motor draaiende.
Husky safari 10 km
Winterse safaritocht met husky trekhonden. Na een korte
rit vanuit de stad komen we aan bij een huskyfarm, waar
we worden begroet door het geblaf van de enthousiaste
honden. Voordat de reis begint, krijgt u instructies betreffende het sturen van de slee, waarop u met zijn tweeën
plaatsneemt. Na terugkeer op de boerderij kunt u rond een
kampvuur onder het genot van warm bessensap nog even
napraten met de huskyfokker over deze bijzondere pooldieren.
White silence on Snowshoes
Ondervind het echte gevoel van de winter in de noordelijke
bossen. Uw gids brengt u per auto naar een plek, waar u
kunt beginnen te oefenen met het lopen op sneeuwschoenen. Tijdens een pauze bij een kampvuur geniet u van een
hapje, terwijl u niets anders hoort dan het ruisen van het
bos en het kampvuur.
Sneeuwscootersafari naar rendierfarm
Een sneeuwscootersafari naar een rendierboerderij. U
maakt kennis met onze Lapse cultuur en met de rendierhouderij. Iedereen die slaagt voor het rendier rijexamen
krijgt een internationaal rendierrijbewijs uitgereikt. Ook kunt
u deelnemen aan een speciale Lapse ceremonie voor het
passeren van de poolcirkel. Geniet van een kop warme koffie of bessensap voordat we terugkeren naar de stad.
Winter offroad met E-fatbikes
Combineer de frisse lucht met de vrijheid van het offroad

fietsen ! De safari start in het centrum van Rovaniemi en
gaat langs de bevroren Kemi rivier naar de bekende Ounasvaaran heuvel. Hier neemt u de skilift met uw fiets naar de
top van de heuvel. Boven is er een stop voorzien voor een
warme chocolademelk op het terras van hotel Sky Ounasvaaran. Dit biedt een prachtig zicht over heel Rovaniemi. Na
de pauze leidt het besneeuwde pad u terug naar de stad.
Het is eventueel nog mogelijk aan te vullen met avondof noorderlichtsafari´s.
Dag 5: vertrek
En spijtig genoeg is de tijd aangebroken om, na een mooi
gevulde minitrip, weer naar huis te gaan. Neem de luchthaven bus terug naar de luchthaven.
Inbegrepen:
• 4 overnachtingen in het hotel van uw keuze
• 4 x half pension
• 5 safari´s zoals beschreven in het programma, steeds
met 2 op de sneeuwscooter of op de sledes.
• thermische kledij tijdens de activiteiten en Engelstalige
gids
• BTW en bijdrage Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
• retourvluchten naar Rovaniemi
• transfers luchthaven-hotel-luchthaven
• dranken tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven
Extra info
In de safari´s is steeds de nodige thermische kledij, het
nodige materiaal en een Engelstalige gids inbegrepen.
Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: benzine,
de huur van de scooter en omniumverzekering met max.
franchise van € 980 per scooter. De franchise kan verminderd worden indien u ter plaatse een verzekering afsluit van
€ 15/persoon. U verminderd de franchise dan naar € 150/
schadegeval. Minimum leeftijd voor het besturen van een
sneeuwscooter is 18 jaar. Een geldig rijbewijs is steeds verplicht. Kinderen 12-14 jaar nemen tijdens de sneeuwscootersafari plaats op een slede die getrokken wordt door de
gids. Omwille van de trillingen wordt het zwangere vrouwen
afgeraden om een sneeuwscootersafari te ondernemen
Indien de weersomstandigheden of de veiligheid van de
deelnemers het vereisen kan het programma altijd aangepast worden.

Active Lapland
5 dagen/4 nachten
vanaf € 1048 p.p.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Rovaniemi. De lijnvluchten zijn aan dagprijzen.
Vraag een offerte..

Prijzen per persoon met verblijf in
Santa´s Hotel Rudolph			

FIROAL4

Vertrekdata		
Volw. 3de volw. Max.
				
2 kind
				
12-14j.
A:11/1-30/3/22		1048,00 1030,00

682,00

Dit programma is niet geschikt voor kinderen -12j.

Prijzen p.p. met verblijf in Sokos Hotel Vaakuna 		
FIROAL2
Vertrekdata		
Volw. 3de volw. Max.
				
1 kind
				
12-14j.
A:7/1-30/3/22		1246,00 1040,00

656,00

Dit programma is niet geschikt voor kinderen -12j.

Prijzen p.p. met verblijf in Arctic City Hotel

FIROAL5

Vertrekdata		
Volw. in Volw. in
Max.
		
type A
type B
1 kind
				
12-14j.
				
in type B
A:7/1-27/1/22,25/2-30/3/22
		1174,00 1222,00

728,00

B:28/1-24/2/22		1226,00 1282,00

728,00

Dit programma is niet geschikt voor kinderen -12j.
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Sky Hotel Ounasvaara ***
Ligging: prachtig gelegen op de Ounasvaaran heuvel, midden in de natuur, op minder dan 200m van de skipistes
en 800m van de langlaufloipes. 3km buiten het centrum
van Rovaniemi maar bereikbaar met het openbaar vervoer.
Faciliteiten: Het mooie, recent volledig gerenoveerde Sky
Hotel Ounasvaara biedt vanuit het restaurant een prachtig zicht over het woud, met in de verte Rovaniemi en de
Kemi vallei. In de gezellige lobbybar kan je terecht voor een
drankje of een snack. Het dakterras biedt een ongeëvenaard uitzicht en op heldere avonden is het de ´place to
be´ om het noorderlicht te zien. Publiek zwembad op 500
meter van het hotel. Gratis parking aan het hotel.
Kamers: De ruime, gerenoveerde kamers zijn luxueus gedecoreerd met typische Lapse items en hout en warme
kleuren. Alle kamers zijn ingericht met TV, waterkoker, kluisje,
wifi, en een badkamer met bad of douche/WC en haardro-

ger. Ze bieden allemaal een spectaculair uitzicht op de
omgeving.
Type A: Northern Comfort twin kamer (max. 2 volw. + 1 kind
-12j.)
Type B: Mystique de luxe kamer met sauna, badjassen en
slippers en minibar (max. 2 volw.)
Type C: Mystique de luxe premium kamer, zoals type B
maar ruimer en met mogelijkheid voor 2 extra bedden
(max. 2 volw. + 2 kinderen -12j. of 3 volw.)
Type D: Northern Comfort single kamer
Maaltijden: ontbijtbuffet. Half pension diner in buffetstijl.
Info: Geen communicerende kamers. Het hotel is niet geschikt voor gasten met een beperking.Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v. gebeurt best met de Airport Bus
(op voorhand reserveren) of taxi. Op aanvraag kan het ook
met een op voorhand gereserveerde privé transfer.

Hotel Ounasvaaran Chalets ***+
Ligging: Hotel Ounasvaaran Chalets ligt aan de voet van
de Ounasvaaran heuvel, nabij de langlaufloipes, onderaan de skipistes en de skischans. 3 km van het centrum
van Rovaniemi.
Faciliteiten: In het hoofdgebouw van Hotel Ounasvaaran
Chalets vind je de receptie, de ontbijtzaal en het restaurant ´Thulia´,de ´Lobby´ bar, een zonneterras, de sauna,
een wasruimte en een Kota hut. Aan de cottages is parking voorzien.
Cottages: 53 twee onder 1 dak cottages met minibar, televisie, radio, telefoon, koffie- en theezetfaciliteiten, microgolf,
verwarming en badkamer met douche/WC en haardroger.
Linnen en handdoeken inbegrepen. Droogcabine. Allemaal niet-rokers cottages.
Type A: Standaard Cottage 2 personen (max. 2 volw. +
2 kinderen -12j. of 130 cm groot) 28m²., cottage met
woon/slaapruimte met 2 bedden, kitchenette, sauna/douche/wc en een halfhoge mezzanine met 2 extra bedden
voor kinderen.
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Droomt u ook van een trip naar het hoge noorden ? Waarom gaat u in het voorjaar niet een vijftal dagen naar
Rovaniemi ? Genieten van de knisperende sneeuw en de enthousiaste husky´s ? Of u maakt een onvergetelijke
tocht met een sneeuwscooter door de Lapse wildernis. In ieder geval een uitgelezen tijd om op te gaan in de
wondermooie landschappen en ´s avonds te cocoonen in uw hotel.

Type B: Superior Cottage 4 personen (max. 4 volw. + 2
kinderen -12j. of 140 cm groot) 44 m², appartement met
woonkamer, kitchenette, gelijkvloers slaapkamer met 2
bedden, sauna/douche/wc en eerste verdieping met
slaapkamer met 2 bedden. 2 extra sofabedden in de
woonkamer of 2 neerklapbedden in de kamer gelijkvloers.
Maaltijden: uitgebreid ontbijtbuffet en half pension:
3-gangendiner aan tafel opgediend of buffetvorm.
Info: Het domein is niet geschikt voor gasten met een
beperking. Tijdens het winterseizoen organiseert Hotel Ounasvaaran Chalets elke dag een activiteit voor zijn gasten:
houtgestookte sauna aan het water, kickslede rijden voor
de kinderen, grillavond zijn maar enkele voorbeelden. Bij
de cottages is bedlinnen, handdoeken en de eindschoonmaak inbegrepen. Het is mogelijk een dagelijkse opkuis
inclusief linnenwissel bij te boeken. Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v. gebeurt best met de Airport
Bus (op voorhand reserveren) of taxi. Op aanvraag kan het
ook met een op voorhand gereserveerde privé transfer.

Dag 1: aankomst
Bij aankomst begeeft u zich naar het mooie Sky Hotel dat
op de Ounasvaaran berg, net buiten het centrum van Rovaniemi, ligt. Het hotel ligt midden in de natuur, op minder
dan 1 km van de skipistes en langlaufloipes en op 500
meter van het Santa Sport complex met zwembaden,
bowling, fitness, het Lappset Fun indoor acitivity park en
het Arctic Adventure Park Huima. Diner in wat bekend staat
in zowat het beste restaurant van Rovaniemi, het Sky Hotel
restaurant.
Dag 2: sneeuwscooter, ijsvissen en de Aurora Borealis
Na het ontbijt rijdt u met een sneeuwscooter in noordelijke richting langs de bevroren Ounasjoki rivier en door
besneeuwde bossen naar de heuvels, vanwaar u een
prachtig uitzicht heeft op het Lapse landschap. U volgt de
route door de witbesneeuwde velden en komt uit bij een
meertje in de wildernis. Terwijl de stilte u omsluit, maakt u
zich op om te gaan vissen. Beproef uw geluk bij het traditionele ijsvissen en rooster uw vangst boven een kampvuur.
Na afloop keert u terug naar uw hotel voor welverdiende
rust. Vrije namiddag. Na het diner in het hotel gaat u op
zoek naar het Noorderlicht. Midden in de wildernis stapt
u uit de auto, wandelt u naar de rivier en ervaart u de slapende natuur om u heen. U komt op de plaats met het
beste uitzicht, waar u geduldig moet zijn, want het noorderlicht speelt graag verstoppertje. Het is nooit zeker of en
wanneer het te voorschijn komt. Terwijl u geniet van de
theatervoorstelling van de natuur, kan u worstjes roosteren
boven het kampvuur. Voor u terugkeeert naar de beschaving, stopt u bij een gezellig oud huis´Poro-Pekan pirtti´.
De gastheer verwelkomt u en toont u hoe het leven vroeger was. Deze ontspannende trip beroert al uw zintuigen.
Verplaatsing van en naar het bos per auto (50 km enkele
reis). Overnachting in het Sky Hotel.
Dag 3: leve de husky´s
Ontbijt in het hotel. Om 9u vertrekt u voor één van de fijnste ervaringen van uw leven; een husky sledetocht ! Na
een korte rit vanuit de stad kome u aan bij een huskyfarm,
waar u wordt begroet door het geblaf van de enthousiaste honden. Voordat de reis begint, krijgt u instructies
voer het sturen van de sleede waarop u met zijn tweeën
plaatsneemt. Na terugkeer op de boerderij kunt u rond
het kampvuur onder het genot van warm bessensap nog
even napraten met de huskyfokker. Hij vertelt u graag meer
over deze bijzondere pooldieren. Vrije namiddag om Rova-

niemi te verkennen. Diner en overnachting in het Sky Hotel.
Dag 4: vrije dag
Ontbijt in het hotel. Vrije dag die u naar keuze vult met
één onze facultatieve excursies. Diner en overnachting in
het Sky Hotel.
Dag 5: afscheid van Lapland
Geniet van een ontspannen ontbijt. Daarna is het tijd om
afscheid te nemen van Lapland.
Inbegrepen:
• 4 overnachtingen in het logement van uw keuze met
ontbijt
• 4 x diner (niet in Ounasvaaran Chalets op 31/3/22)
• Excursies: fishing experience, aurora borealis adventure
en huskysafari
• BTW en bijdrage Garantiefonds
Niet inbegrepen:
• vluchten (vraag offerte met dagprijzen)
• transfers luchthaven-hotel-luchthaven. Transfer van de
luchthaven naar het hotel en v.v. gebeurt best met de
Airport Bus of taxi.
• drankjes bij de maaltijden en persoonlijke uitgaven
• niet-vermelde maaltijden
• eventuele facultatieve excursies

Rovaniemi Dreams
5 dagen/4 nachten
vanaf € 634 p.p.

Prijs p.p. met verblijf in het Sky Hotel

FIRODR01

Vertrekdata Type A Type B Type C
A: zo, di, do in periode 2/12-16/12/21
1210,00 1296,00 1342,00
B: zo, di,do in periode 6/1-20/1/22
1026,00 1082,00 1128,00
C: zo, di,do in periode 23/1-29/3/22
1102,00 1142,00 1188,00
D: donderdag 31/3/22
856,00 902,00 948,00

Type D
1787,00
1419,00
1567,00
1097,00

Kind 4-11j.: € 419 in periode A, € 415 in periode
B/C, € 395 in periode D.
3de volw.: € 795 in periode A, € 787 in periode
B/C, € 747 in periode D.

Prijs p.p. met verblijf in Ounasvaaran Chalets
FIRODR02

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Rovaniemi. De lijnvluchten van Finnair zijn
steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Kijk voor ons aanbod
facultatieve safari´s op
www.gallia.be/
Rovaniemi_dreams.htm

Vertrekdata			
Type A Type B
A: zo, di, do in periode 2/12-16/12/21,2/1-6/1/22
		
1254,00 1342,00
B: zo, di, do in periode 9/1-20/1/22
		
990,00 1046,00
C: zo, di, do in periode 23/1-6/3/22
		
1062,00 1112,00
D: zo, di, do in periode 8/3-29/3/22
		
902,00 948,00
E: donderdag 31/3/22		
634,00 680,00
Kind 4-11j. in type A/B: € 493 in periode A, € 415 in
periode B/C, € 395 in periode D, € 307 in periode E.
3de/4de volw. in type B: € 815 in periode A, € 787 in
periode B/C, € 747 in periode D, € 571 in periode E.
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Family active adventure - 5 dagen/4 nachten
Ideaal arrangement voor families met kinderen die genieten van de ruimte van de vakantiewoning in combinatie
met een mooi aanbod aan winteractiviteiten.
Inbegrepen:
• privé transfer heen/terug luchthaven Rovaniemi - Lakituvat Chalets met onderweg een stop aan de supermarkt
en aan het safarihuis voor het ophalen van de thermische kleding.
• 4 overnachtingen in een chalet voor max. 6 personen
• half pension van het diner de eerste dag tot het ontbijt
de laatste dag.

Prijzen per persoon voor het Family active
adventure arrangement
FIROSA01
Vertrek in periode			

• 6,5u Arctic Delight safari met lunch (bezoek Santa Claus
Village, rendiertochtje en 1-1,5u sneeuwscootertocht)
• 2u Thrill of Speed huskysafari (7-10 km huskytocht)
• 3u Aurora Picnic met wagen/bus
• thermische kledij voor de volledige periode en Engelstalige gids tijdens de safari´s.

Volw.

A: 10/1-2/2/22				
1613,00
B: 3/2-13/3/22				
1736,00
C: 14/3-3/4/22				
1364,00
Extra bed kind 4-14j.: € 434
3de volw.: € 827 - 4de volw.: € 777

Family deluxe adventure - 6 dagen/5 nachten
Tijdens dit arrangement gaat u er alleen met uw familie en een gids op uit en beleeft u de activiteiten optimaal.
Inbegrepen:
• privé transfer heen/terug luchthaven Rovaniemi - Lakituvat Chalets met onderweg een stop aan de supermarkt
en aan het safarihuis voor het ophalen van de thermische kleding.
• 5 overnachtingen in een chalet voor max. 6 personen
• 4 x half pension en de laatste avond een à la carte diner
met een fles wijn voor de volwassenen
Volgende activiteiten met privé Engelstalige gids:
• 6,5u Arctic Delight safari met lunch (bezoek Santa Claus

Ounasvaaran Lakituvat Chalets ***+

•
•
•

•

Prijzen per persoon voor het Family deluxe
adventure arrangement
FIROSA02

Village, rendiertochtje en 1-1,5u sneeuwscootertocht)
Privé Happy Trail huskysafari (7-10 km huskytocht) met
achteraf snacks/warm drankje en informatief gesprek
over de husky´s
3u Aurora Picnic met wagen/bus
5u Lappish Lunch Break safari (sneeuwscootertocht,
ijsvisen en soeplunch en eventueel catch of the day)
Bij kinderen -12j. moet deze safari vervangen worden
vermits deze te vermoeiend is voor kleinere kinderen.
thermische kledij voor de volledige periode

Vertrek in periode			

Volw.

A: 10/1-2/2/22				
3802,00
B: 3/2-13/2/22				
3960,00
C: 14/3-3/4/22				
3486,00
Extra bed kind 4-14j.: € 229
3de volw.: € 1091 - 4de volw.: € 458

Adults active adventure - Adults only - 5 dagen/4nachten
Ounasvaaran Lakituvat Chalets zijn kwalitatief hoogstaande chalets waar u ongelofelijk zal genieten van de
sfeer en het comfort.
Ligging: rustig gelegen, bovenaan de Ounasvaaran
heuvel, op 5 minuten wandelen van de skipistes en het
netwerk met langlauf loipes.
Faciliteiten: Santasport center met sportfaciliteiten, binnenzwembad, wellness en spa ligt op 500 meter. Sky
Hotel met zijn gastronomisch restaurant is 2 minuten
wandelen. In het Sky & View restaurant worden ontbijt
en diner geserveerd.
Logies: 24 chalets (min. 2 volw./max. 6 volw.) met 2 onder
1 dak en genoeg afstand van mekaar om echt te kunnen
spreken van privacy.
De chalets zijn 67m² groot en beschikken over 2 slaap-

kamers met 2 bedden en een mezzanine met nog eens
2 bedden.
Daarnaast zijn ze ingericht met een volledig uitgeruste
keuken, een woonkamer met open haard, TV, radio met
CD-speler, HDMI kabel, draadloos internet, 2 badkamers
waarvan 1 met sauna, een wasmachine en een droogkast. Brandhout en sledes voor de kinderen zijn steeds
aanwezig.
Info: de retourtransfers voor de safari´s zijn altijd voorzien vanaf het pick up punt op max. 100 meter van uw
huisje.
Handdoeken, bedlinnen en de eindschoonmaak zijn inbegrepen.

Met dit arrangement kunnen 2 of meer volwassenen zich uitleven tijdens langere uitdagende safari´s.
Inbegrepen:
• privé transfer heen/terug luchthaven Rovaniemi - Lakituvat Chalets met onderweg een stop aan de supermarkt
en aan het safarihuis voor het ophalen van de thermische kleding.
• 4 overnachtingen in een chalet voor max. 6 personen
• half pension van het diner de eerste dag tot het ontbijt
de laatste dag.
• 5u Lappish lunch break safari (sneeuwscootertocht, ijsvissen en outdoor lunch)

• 3u aurora floating evening safari (begeleid drijven op
open water)
• 3u Snow Trail husky safari
• 5-6u Snowmobile safari to the kingdom of snow and ice
(sneeuwscootersafari naar het SnowHotel met traditionele lunch)
• thermische kledij voor de volledige periode en Engelstalige gids tijdens de safari´s.

Vertrek in periode			

Volw.

A:di, do, vrij, zo in periode 10/1-2/2/22		 1764,00
B:di, do, vrij, zo in periode 3/2-13/3/22		 1887,00
C:di, do, vrij, zo in periode 14/3-3/4/22		 1515,00
3de, 4de, 5de en 6de volw.: € 968

Adults deluxe adventure - Adults only - 6 dagen/5 nachten
Het summum als u met familie of vrienden met een privé gids op stap wilt. Zo haalt u het uiterste uit de kan!

Extra info arrangementen
• de safari´s worden steeds uitgevoerd met 2 per
sneeuwscooter/slede.
• In de safari´s is steeds de nodige thermische kledij, het
nodige materiaal en een Engelstalige gids inbegrepen.
Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: benzine, de huur van de scooter en omniumverzekering met
max. franchise van € 900 per scooter. De franchise kan
verminderd worden indien u ter plaatse een verzekering
afsluit van € 15/persoon. U verminderd de franchise
dan naar € 150/schadegeval.
• Minimum leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18 jaar. Een geldig rijbewijs is steeds verplicht.

• 3u Aurora Picnic met wagen/bus
• 5u Lappish lunch break safari (sneeuwscootertocht, ijsvissen en outdoor lunch)
• 3u aurora floating evening safari (begeleid drijven op
open water)
• 5-6u Snowmobile safari to the kingdom of snow and ice
(sneeuwscootersafari naar het SnowHotel met traditionele lunch)
• 2,5u Reindeer safari to ice fishing lake
• thermische kledij voor de volledige periode

• Indien de kinderkorting wordt toegepast reizen de kinderen bij een sneeuwscootersafari in een slee achter
de scooter van de gids. Een kind moet minimum 140
cm groot zijn om op een sneeuwscooter te mogen
plaatsnemen. In dit geval betaalt het de prijs van de
volwassenen.
• Omwille van de trillingen wordt het zwangere vrouwen
afgeraden om een sneeuwscootersafari te ondernemen.
• Indien de weersomstandigheden of de veiligheid van
de deelnemers het vereisen kan het programma altijd
aangepast worden.

Prijzen per persoon voor het Family deluxe
adventure arrangement
FIROSA04
Vertrek in periode			

Volw.

A:10/1-2/2/22				
4971,00
B:3/2-13/3/22				
5128,00
C:14/3-3/4/22				
4655,00
3de, 4de, 5de en 6de volw.: € 458

© Visit Finland

Inbegrepen:
• privé transfer heen/terug luchthaven Rovaniemi - Lakituvat Chalets met onderweg een stop aan de supermarkt
en aan het safarihuis voor het ophalen van de thermische kleding.
• 5 overnachtingen in een chalet voor max. 6 personen
• 4 x half pension en de laatste avond een à la carte diner
met een fles wijn voor de volwassenen
Volgende activiteiten met privé Engelstalige gids:
• 3u Privé husky adventure
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Prijzen per persoon voor het Adults active
adventure arrangement
FIROSA03

Transport
Deze reizen kunnen gecombineerd worden met
vluchten naar Rovaniemi. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte
met vluchten inbegrepen.
45

Finland

Finland

Rovaniemi

Rovaniemi

Arctic Light Hotel

Met dit arrangement ontdekt u het beste van 2 werelden. Eerst geniet u van het stadsleven met een verblijf in
een centrumhotel en dan sluit u uw reis af met een verblijf in een TreeHouse suite, met uitzicht op de boomtoppen en de natuur in winterkleed.

Arctic Light Hotel ****+
Ligging: In het centrum van Rovaniemi, op wandelafstand
van het vertrekpunt van de safari´s.
Faciliteiten: Dit splinternieuwe hotel is een pareltje van binnenhuisarchitectuur. Het voormalige stadhuis werd in een
perfecte combinatie tussen Lapse traditie en een ultieme
hedendaagse stijl omgebouwd tot een viersterren hotel. In
het gezellige interieur voelt u zich direct thuis. Na een dagje
buiten kan u heerlijk genieten in de gezellige lobby met persoonlijke barservice of in de wintertuin. Het drukbezochte
restaurant ´Arctic Boulevard´ staat voor een vernieuwende Lapse keuken met veel aandacht voor plaatselijk wild
maar ook vis en zeevruchten uit de meren en de Arctische
Oceaan. Relaxen kan u in de sauna of fitness of u boekt
een massage of neemt deel aan een yoga of pilates sessie.
Kamers: De 53 kamers van het Arctic Light Hotel zijn met
uitzonderlijk veel oog voor detail ingericht met de mooiste
stoffen en decoratie. Ze zijn alle uitgerust met flatscreen-TV,

minibar, kluisje, Espresso koffiezet, gratis wifi, airconditioning
en badkamer met inloopdouche, badjassen en slippers.
Type A: Magic kamer (max. 2 volw. + 1 kind -12j.), 20-31m²,
queen size bed of twin.
Type B: Arctic kamer (max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.), gemiddeld 34m², king size bed en sofabed.
Type C: Polar kamer (max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.), gemiddeld 40m², king size bed en sauna.
Type D: Polar+ familiekamer (max. 2 volw. + 2 kinderen
-12j.), gemiddeld 45m², aparte slaapruimte, kitchenette en
sofabed.
Type E: Aurora loft kamer (max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.),
gemiddeld 35m², kamer met ruime dakvensters en bad ipv
douche en sofabed.
Type F: Magic single kamer
Type G: Christmas cabin (max. 4 volwassen of 2 volwassenen + 2 kinderen -12j.), apart houten huisje op de binnenplaats van het hotel. ca. 50m². Aparte woonkamer met 2
sofabedden, TV, espresso koffiemachine, minibar en kluisje

Arctic TreeHouse Hotel ****
Ligging: Aan de poolcirkel, naast SantaPark amusementspark en ongeveer 2 km van Santa Claus Village.
Faciliteiten: Artic TreeHouse biedt een volledig nieuwe manier om de schoonheid van de Lapse natuur en de Aurora
Borealis te beleven. In de prachtige lounge in het hoofdgebouw wordt u uitgenodigd om te ontspannen met uw
geliefden terwijl u in het panoramisch restaurant Rakas kan
genieten van heerlijke continentale en lokale keukenspecialiteiten in een unieke omgeving. Zowel lichte snacks als
uitgebreide diners zijn mogelijk.
Logies: De zorgvuldig ontworpen suites met spectaculair uitzicht over de boomtoppen bieden een exclusieve
combinatie van lokale traditie en modern Scandinavisch
design. Alle kamers beschikken over kwaliteitsvolle bedden,
Espresso koffiemachine, kluisje, minibar, tv, gratis draadloos
internet, airconditioning en badkamer met wc en douche.
Type A: Arctic Treehouse suite (max. 2 volw. + 1 kind -12j.)
Type B: Arctic Glass House (min. 4 pers/max. 4+2 pers.)met
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2 slaapkamers, woonkamer met sofabed en haard, kitchenette, 2 badkamers waarvan 1 met sauna, balkon
Type C: Arctic TreeHouse suite voor 1 persoon
Type D: Arctic Scene (min. 2 pers./max. 4 personen) bestaat uit een dubbele Arctic Treehouse suite maar ingericht
met 1 slaapkamer en 1 woonkamer met sofabed, een badkamer met sauna en douche en een badkamer met bad,
yoga materiaal en een wellness mandje per verblijf.

en een slaapkamer met king size bed, badjassen en slippers, kitchenette. Mooie kerstdecoratie doorheen het huisje.
Maaltijden: Zeer uitgebreid ontbijtbuffet met biologische
toets.
Info: Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v. gebeurt best met de Airport Bus of taxi.

Vertrek enkel mogelijk op zondag, dinsdag en donderdag
Dag 1: aankomst
Bij aankomst op de luchthaven van Rovaniemi neemt u de
luchthaven bus naar uw hotel. U verblijft 3 nachten in het
hotel van uw keuze.
Dag 2: Leve de husky´s en op zoek naar het noorderlicht!
Na een korte rit vanuit de stad komt u aan bij een huskyfarm, waar u begroet wordt door het geblaf van de enthousiaste honden. Voordat de tocht begint, krijgt u instructies
betreffende het sturen van de slee, waarop u met zijn tweeën plaatsneemt. Na terugkeer op de boerderij kunt u rond
een kampvuur onder het genot van warm bessensap nog
even napraten met de huskyfokker over deze bijzondere
pooldieren. Namiddag vrije tijd. ´s Avonds wacht u een
ontspannen trip op zoek naar het noorderlicht. Rond 21
uur gaat u op pad naar een plaats midden in de wildernis,
u wandelt naar de rivier en ervaart de slapende natuur
om u heen. Nu bent u op de plaats met het beste uitzicht,
maar u moeten geduldig zijn, want het noorderlicht speelt
graag verstoppertje. Het is nooit zeker of en wanneer het
te voorschijn komt. Terwijl u geniet van de theatervoorstelling van de natuur, kan u worstjes roosteren boven het
kampvuur. Voor u terugkeert naar de beschaving, stopt u
bij een gezellig oud huis ´Poro-Pekan pirtti´. De gastheer
verwelkomt u en toont u hoe het leven vroeger was. Deze
ontspannende trip beroert al uw zintuigen.
Dag 3: Namiddagsafari in de Arctische wildernis
Geniet na de late avond van een ontspannen ochtend
waarin u tijd heeft om uitgebreid te ontbijten waarna u op
verkenning gaat door Rovaniemi of gaat skieën of langlaufen in Ounasvaaran. Kort na de middag wacht u een fijne
uitstap. U wandelt de 2 minuten naar het safarihuis en vertrekt van daar naar de omgeving van het Lehtojärvi meer
midden in de wildernis. Hier staan elektrische sneeuwscooters te wachten. Na een rij- en veiligheidsinstructie gaat u
op weg, eerst steekt u het bevroren meer over en dan gaat
het via bevroren moerassen naar een jagershut midden
in de bossen. Bij deze hut, bovenaan een heuvel, wordt er
een vuur aangelegd en kan u genieten van het uitzicht, de
stilte, wat warm bessensap, worstjes en koekjes. De terugtocht wordt aangevat wanneer het begint te schemeren
en de sterren zichtbaar worden in de lucht. Een eerder stil
en ecologisch verantwoord avontuur!

Dag 4: Rendieren, Santa Claus en Arctic TreeHouse
Geniet vanmorgen van uw ontbijt, zet uw bagage in de
bagagedepot van het hotel en ga er op uit voor een kennismaking met de rendieren. Om 10u vertrekt u voor een
uitstap naar een rendierboerderij. Daar gaat u op weg voor
een tocht door het stille witte woud, op een slede getrokken door een rendier. Geniet van de stilte en het geluid
van de trappende voeten in de sneeuw. Nadien ontmoet
u de rendierhoeders en leert u alles over het leven in deze
extreme natuur. Veel mogelijkheden om alles prachtig op
foto vast te leggen. Na terugkeer in Rovaniemi heeft u nog
wat tijd om wat te shoppen of een hapje te eten. Rond
16u wacht de transfer naar het Arctic TreeHouse Hotel. Hier
kan u rustig uw intrek nemen in uw boomhuis suite. Brengt
u graag een bezoek aan Santa Claus Village dan kan dit
te voet of per taxi. Diner in het hotel. Als het noorderlicht
vanavond te voorschijn komt heeft u vanuit uw bed een
panoramisch zicht op het spektakel.
Dag 5: Tijd voor het afscheid
Geniet vanmorgen van een uitgebreid ontbijt. Daarna
heeft u afhankelijk van uw vluchturen nog tijd voor een
bezoek aan Santa Claus Village of eventueel een facultatieve excursie. Een transfert service brengt u van Arctic
TreeHouse op tijd naar de luchthaven.
Inbegrepen:
• 3 overnachtingen in het hotel van uw keuze
• 1 overnachting in een TreeHouse suite in Arctic TreeHouse Hotel
• 4 x ontbijt
• 1 x lunch
• 1 x diner
• transfert hotel Rovaniemi centrum naar Arctic TreeHouse
• transfert Arctic TreeHouse naar Rovaniemi luchthaven
• 4 safari´s zoals beschreven in het programma, steeds
met 2 op de sneeuwscooter of op de sledes.
• thermische kledij tijdens de activiteiten en Engelstalige
gids
• BTW en bijdrage Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
• retourvluchten naar Rovaniemi
• transfer luchthaven-hotel in Rovaniemi stad
• niet-vermelde maaltijden
• dranken tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven

Treehouse magic
5 dagen/4 nachten
vanaf € 1348 p.p.

Extra info
In de safari´s is steeds de nodige thermische kledij, het nodige materiaal en een Engelstalige gids inbegrepen. Voor de
sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: benzine, de huur
van de scooter en omniumverzekering met max. franchise
van € 900 per scooter. De franchise kan verminderd worden
indien u ter plaatse een verzekering afsluit van € 15/persoon.
U verminderd de franchise dan naar € 150/schadegeval. Minimum leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is
18 jaar. Een geldig rijbewijs is steeds verplicht. Omwille van
de trillingen wordt het zwangere vrouwen afgeraden om een
sneeuwscootersafari te ondernemen.Indien de weersomstandigheden of de veiligheid van de deelnemers het vereisen kan het programma altijd aangepast worden.
Prijzen p.p. met verblijf in Sokos Hotel Vaakuna
FIROTM1
Vertrekdata				
Volw.
A: zo, di, do 9/1-28/2/22			 1552,00
B: zo, di, do 1/3-31/3/22			 1456,00
Max. 1 kind -12j.: € 659

Prijzen p.p. met verblijf in Arctic Light Hotel
FIROTM2
Vertrekdata				
Volw.
A: zo, di, do 9/1-28/2/22			 1728,00
B: zo, di, do 1/3-31/3/22			 1632,00
Max. 1 kind -12j.: € 609
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Rovaniemi - Santa Claus Village

Rovaniemi - Santa Claus Village
Eric Vancleynenbreugel

Magic North

Ervaar het magische noorden tijdens dit 4-daags arrang. met een combinatie van een verblijf in Rovaniemi en een
overnachting in een Arctic Igloo met zicht op de duizelingwekkende sterrenhemel en met wat geluk het noorderlicht.

Santa´s Hotel Santa Claus ****
Ligging: In het hartje van het centrum van Rovaniemi,
dichtbij het startpunt van de safaris.
Faciliteiten: Het stijlvolle Santa´s Hotel Santa Claus beschikt over een ruime lobby met liften, 2 sauna’s met mooi
uitzicht, het restaurant “Gaissa”, de trendy bar “Zoomit”,
lunchcafé Linna, een parking (ca. € 15/dag), een business
center en roomservice. Sportfaciliteiten in de buurt: binnenen buitenzwembad op 700 m en skipistes op 3 km.
Kamers: 168 niet-rokers kamers met airconditioning, telefoon, TV, radio, thee- en koffiefaciliteiten, minibar, draadloos
internet en badkamer met bad/douche/WC en haardroger.
Alle extra bedden zijn sofabedden.
Type A: standaard kamer (max. 2 volw. + 1 kind. -12j.) 22m²
Type B: superior kamer (max. 3 volw.) 28m²-31m² en met
extra sofabed. Sommige kamers met balkon (op aanvraag)

Type C: superior extra kamer (max. 2 volw. + 2 kind.eren
-12j.) ca. 30m² en 2 bedden van 160 cm of 1 bed en een
sofabed voor 2.
Type D: deluxe kamer (max. 2 volw. + 2 kind -12j. of 3 volw.)
ca. 28m² en met privé sauna en sofabed.
Type E: junior suite (max. 2 volw. + 1 kind - 12j.) ca. 42m²,
met kingsize bed en sofabed.
Type F: Santa Claus Suite (max. 2 volw.) ca 69m², aparte
slaapkamer met kingsize bed, balkon en badkamer met
sauna en bubbelbad.
Type G: Aurora Suite (max. 2 volw.) ca 69m², woonkamer
met tafel voor 6 en salon, aparte slaapkamer en badkamer
met sauna en bad.
Type H: standaard tweepersoonskamer voor single gebruik.
Maaltijden: Uitgebreid ontbijtbuffet. Half pension: 3-gangendiner.

Santa´s Igloos Arctic Circle ****
Bij een verblijf in Santa´s Igloo Arctic Circle krijg je het gevoel van te kamperen te midden van de Lapse wilderness
maar dan in alle comfort. Deze nieuwe iglo´s liggen weg van de lichtvervuiling van Rovaniemi aan Santa Claus
Village. Daardoor heeft u alles wat u nodig heeft direct aan het Igloo hotel. In Santa Claus Village vindt u het Santa
Claus kantoor en de post office, allerlei mooie winkels en restaurantjes en een mooi aanbod aan activiteiten.
Door het glazen dak van uw verblijf heeft u een onvergetelijk zicht op de poolhemel met zijn duizenden heldere
sterren en als het even meezit ook op de spectaculaire Aurora Borealis en dat allemaal vanuit uw heerlijk comfortabele bed. Uniek gewoon !
Logies: Santa´s Igloo Arctic Circle biedt verschillende types kamers alle uitgerust met alle modern comfort zoals
TV, minibar, aurora alarm, gratis wifi en mooie badkamer
met douche, wc en haardroger.
Type A: Santa´s Premium Igloo (max. 2 volw. + 1 kind
-12j.) met bijzetbed voor het kind.
Type B: Santa´s Premium Igloo met sauna (max. 2 volw.
+ 1 kind -12j.)
Type C: Santa´s Premium Igloo met alkoof (max. 4 volw.)
met aparte alkoof kamer voor 2 personen. Deze aparte
kamer heeft geen glazen dak en de ruimte is met een
gordijn afgesloten van de eigenlijke iglo. Ideaal voor een
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familie met 2 kinderen of voor 3 volwassenen.
Type D: Santa´s Premium Igloo+sauna (min. 4 volw./max.
4 volw. + 2 kinderen -12j.). Combinatie van type B en C
met tussendeur.
Info: Transfers tussen Rovaniemi Airport en hotel v.v. inbegrepen. Bij een gecombineerd verblijf met Santa´s Hotel
Santa Claus in Rovaniemi centrum wordt de transfer tussen Santa´s hotel Santa Claus en Santa´s Igloos Arctic
Circle en tussen Santa´s Igloos Arctic Circle en de luchthaven aangeboden.

Info: Communicerende kamers in type C/B op aanvraag.
Het hotel is geschikt voor gasten met een beperking.

Type A

Dag 1: aankomst in het hoge noorden
Op de luchthaven wordt u opgewacht voor uw transfer
naar Santa´s Igloos Arctic Circle. Deze zijn gelegen op
het grondgebied van Santa Claus Village. Diner in het hotel. De nacht brengt u door in een prachtige cabin met
glazen dak waardoor u, met wat geluk, een onvergetelijk
zicht heeft op de duizelingwekkende sterrenhemel en het
noorderlicht. Geniet van deze unieke belevenis !
Dag 2: Santa Claus Village en Rovaniemi
Na het ontbijt heeft u wat tijd om Santa Clause Village te
verkennen, kennis te maken met de kerstman, zijn kantoor
en het postkantoor te bezoeken en misschien al wat kerstkaartjes te schrijven. Daarna wacht u een transfer naar Hotel
Santa Claus in Rovaniemi. Namiddag gaat u op wildernis
safari met de sneeuwscooter. Tijdens deze safari ervaart u
hoe heerlijk het is om met een sneeuwscooter langs bevroren rivieren en door besneeuwde bossen te rijden. Geniet van het prachtige uitzicht over het rivierdal vanaf de
heuveltoppen. Een pauze en een warm drankje houden
uw motor draaiende. Vanavond wordt u naar het Sky Restaurant gebracht voor het diner. Het Sky Restaurant is een
herhaaldelijk tot ´Beste restaurant van Lapland´ bekroonde
locatie die bekend staat om zijn moderne interpretatie van
de Lapse keuken. Het restaurant bevindt zich op de top van
de Ounasvaaran met een prachtig panoramisch uitzicht
en een dakterras. Na het heerlijke 3-gangen Aurora menu
kan u op het dakterras een typisch Laps drankje nuttigen.
Met wat geluk ziet u tijdens u diner ook de Aurora Borealis.
De menu bestaat uit: rendier carpaccio, gegrilde Arctische
zalm en een dessert met bosbessen gevolgd door koffie of
thee. Puur genieten van zowel de heerlijke maaltijd als het
uitzicht ! Na het diner wacht uw vervoer terug naar de stad.
Overnachting in het Hotel Santa Claus.
Dag 3: Maak kennis met de husky´s
Na het ontbijt vertrekt u voor een korte rit vanuit de stad
naar de huskyfarm. U wordt begroet door het geblaf van
de enthousiaste honden. Voordat de tocht begint, krijgt u
uitleg over het sturen van de slee, waarop u met zijn tweeën plaatsneemt. Na terugkeer op de boerderij is er tijd voor
foto´s en kan u, onder het genot van warm bessensap, aan
het kampvuur nog even napraten. De huskyverzorger vertelt
u graag alles over het leven en de verzorging van deze fijne
dieren. Diner en overnachting in het Hotel Santa Claus.

Dag 4: afscheid
Ontbijt in het hotel en dan is het tijd om afscheid te nemen van de hoofdstad van Lapland. U wordt op tijd voor
uw vlucht naar de luchthaven gebracht.
Bovenstaand programma is het programma met vertrek op zondag, dinsdag en donderdag. Bij vertrek op
zaterdag, maandag en woensdag komt het diner in Sky
restaurant op dag 3. Vertrek op vrijdag is niet mogelijk.
Inbegrepen in het arrangement:
• Transfer van Rovaniemi luchthaven naar Santa´s Igloos
Arctic Circle
• 1 overn. met half pension in Santa´s Igloos Arctic Circle
• Transfer van Santa´s Igloos Arctic Circle naar Santa´s
Hotel Santa Claus
• 2 overn. met ontbijt in Santa´s Hotel Santa Claus
• 1 x half pension in Santa´s Hotel Santa Claus
• 1 x diner tijdens excursie naar Sky Restaurant
• Transfer van Hotel Santa Claus naar de luchthaven Rovaniemi
• Excursies zoals beschreven in het programma met waar
nodig gebruik van thermische kledij
• BTW en bijdrage Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
• Vluchten naar Rovaniemi
• Niet-vermelde dranken, maaltijden en uitstappen.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Rovaniemi. De lijnvluchten van Finnair zijn
steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Standaard arrangement FIROMN1A met combinatie van Type A in beide hotels.
Comfort arrangement FIROMN1B met combinatie
van Type B in beide hotels.
Luxe arrangement FIROMN1C met combinatie
van Type C in beide hotels.

4 dagen/3 nachten
vanaf € 1038 p.p.
Santa´s Igloos Arctic Circle
Logies: Santa´s Igloo Arctic Circle biedt verschillende types kamers alle uitgerust met alle modern
comfort zoals TV, minibar, aurora alarm, gratis wifi en
mooie badkamer met douche, wc en haardroger.
Type A: Santa´s Premium Igloo (max. 2 volw. + 1
kind -12j.) met bijzetbed voor het kind.
Type B: Santa´s Premium Igloo met sauna (max. 2
volw. + 1 kind -12j.)
Type C: Santa´s Premium Igloo met alkoof (max.
4 volw.) met aparte alkoof kamer voor 2 personen.
Deze aparte kamer heeft geen glazen dak en de
ruimte is met een gordijn afgesloten van de eigenlijke iglo. Ideaal voor een familie met 2 kinderen of
voor 3 volwassenen.
Santa´s Hotel Santa Claus
Kamers: Alle kamers met airconditioning, telefoon,
TV, radio, thee- en koffiefaciliteiten, minibar, draadloos internet en badkamer met bad/douche/WC en
haardroger. Alle extra bedden zijn sofabedden.
Type A: standaard kamer (max. 2 volw. + 1 kind.
-12j.) 22m²
Type B: superior kamer (max. 3 volw.) 28m²-31m²
en met extra sofabed. Sommige kamers met balkon
(op aanvraag)
Type C: superior extra kamer (max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.) ca. 30m² en 2 bedden van 160 cm of 1
bed en een sofabed voor 2.

Prijzen p.p. per arrangement
Vertrek		

FIROMN1A/B/C

Type A/A Type B/B Type C/C

A: 7/1-29/3/22		1038,00 1150,00 1250,00
Toeslag solo rijden tijdens sneeuwscootersafari: € 45 pp
Max. 2 kind. -12j.: € 393/kind. 3de volw in type C: € 647
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Kerst/Nieuw
Rovaniemi
- Santa Claus Village

Glass Resort

Rovaniemi - Santa Claus Village

Ligging: In Santa Claus village, direct achter het huis van
de kerstman maar toch in een bosrijk gebied. Rovaniemi-stad ligt op 9 km.

vanaf € 233 p.p.

Faciliteiten: Deze luxueuze 2 onder 1 dak woningen zijn
gebouwd met de traditionele ´kota´ van de Sami bevolking in het achterhoofd. De Sami leidden een nomadisch
bestaan als rendier herders en sliepen in draagbare teepee stijl tenten.
Logies: Elk superior glazen huis van 44m² (max. 2 volw.
+ 2 kinderen -12j. of 3 volw., ingericht met Scandinavisch
design, omvat een woonkamer met sofabed 160 cm, TV,

EXTRA´S
Luchthaventransfer: € 9/pers/enkel, transfer naar
Rovaniemi stad: € 36/enkel/1-8 pers.
Huur thermische kledij: € 24/persoon/dag.

Prijzen per persoon, per nacht

FIRO020

Kamer en ontbijt			

Dubbel

A:1/9-1/11/21				
233,00
B:1/11-1/12/21				
280,00
C:1/12-21/12/21,4/1-9/1/22		419,00
D:10/1-27/1/22,7/2-1/4/22			 340,00
E:27/1-7/2/22				
377,00
F:1/4-10/4/22				
247,00
Kind -2j.: gratis met babybed (reserveren). Kind
2-11j.: € 63 in periode A en € 81 in periode B-F
3de volw.: € 114 in periode A en € 149 in periode B-F.
Half pension: € 63/volw en € 46/kind 2-12j.
(verplicht in periode 9/12/21-3/1/22)
Minimum 3 nachten reserveren in periode
9/12/21-3/1/22!
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draadloos internet, een kluis, een mini-keuken met waterketel, koelkast, Cupsolo koffiemachine, afwasmachine en
microgolfoven, een loft met glazen dak en dubbel bed of
twin bedden, een bubbelbad buiten en een badkamer
met toilet, luxueuze Aroma Sense douche en sauna. Beden badlinnen, badjassen en slippers.
Maaltijden: ontbijtbuffet Scandinavische stijl. Het Glass
Resort restaurant serveert voor het half pension een heerlijk 3-gangendiner met voorgerecht, hoofdgerecht met
keuze uit vis, vlees of vegetarisch en dessert met koffie of
thee.

Luxury Lapland is zorgeloos genieten in uw unieke glazen woning aan de poolcirkel. Overdag op een ecologische manier de prachtige natuur ontdekken in een husky of rendierslede en de adrenaline voelen tijdens een
e-sneeuwscootersafari. Een reis die u nog lang zal bijblijven.
Dag 1: aankomst
Bij aankomst in Rovaniemi brengt een transfer u naar het
unieke Glass Resort. Vanavond wacht u een mooi 3-gangen diner waarna u geniet van een duik in uw bubbelbad
en een heerlijke nacht onder de sterrenhemel. Met wat
geluk ziet u het noorderlicht.

om wat op te warmen aan het vuur en te genieten van
warm bessensap, worstjes en koekjes. De terugtocht wordt
aangevat wanneer het begint te schemeren en de sterren
zichtbaar worden in de lucht. Na de rit heeft u tijd om te
relaxen in uw eigen privé bubbelbad te midden van de
mooie natuur. Diner en overnachting.

Dag 2: Meet the husky´s
Na een ontbijt met Scandinavische specialiteiten heeft
u tijd om rustig het Glass Resort en Santa Claus Village
te ontdekken. Namiddag wacht u een transfer naar de
huskyfarm. Daar wordt u begroet door het vriendelijke
geblaf van de enthousiaste honden. Voor de reis begint
krijgt u instructies over het sturen van de slee waarop u
met z´n tweeën plaatsneemt voor een rit van 12-17 km.
Voel de adrenaline vloeien terwijl u met de honden door
het maagdelijke winterbos rent. Onderweg wordt er gestopt zodat u van ´chauffeur´ kan wisselen. Na terugkeer
kan u, rond een kampvuur, onder het genot van warme
drankjes nog even napraten met de huskyfokker die u met
plezier alles verteld over deze prachtige dieren. Diner en
overnachting.

Dag 5: retour
Geniet nog van een heerlijk relax ontbijt en dan is het tijd
om afscheid te nemen. Uw transfer brengt u terug naar
de luchthaven.

Dag 3: Rendier plezier
Slaap lekker wat uit en geniet van het heerlijke ontbijt.
Voormiddag heeft u tijd om te relaxen in uw bubbelbad,
een rondje te gaan schaatsen op de schaatsbaan in de
Winterzone van Snowmanworld of een bezoekje te brengen aan Santa Claus. Namiddag staat er een authentieke
rendiersafari op het programma. Installeer u comfortabel
in de slede, geniet, neem foto´s van de natuur rondom
u en luister naar de geluiden van de rendieren. De rendierherder heeft koffie en kaneelkoeken voorzien bij een
kampvuur en vertelt u alles over zijn leven met de rendieren. Diner en overnachting.
Dag 4: Ecologisch sneeuwscooter avontuur
Indien u vandaag opteert voor een vroeg ontbijt heeft u
ruimschoots de tijd om naar de stad te gaan, te gaan
shoppen of enkele uren te gaan skiën of langlaufen.
Namiddag staan de e-sneeuwscooters klaar voor een
ontdekkingsreis door de boeiende landschappen rond de
poolcirkel. De tocht begint bij daglicht met een oversteek
van het bevroren Lehtojärvi meer en gaat verder door
bossen en bevroren moerassen. Voordat u de terugweg
aanvat, stopt u in een jagershut bovenaan een heuvel

Luxury Lapland
5 dagen/4 nachten
vanaf € 1761 p.p.

Dit is het programma met vertrek op maandag, woensdag
en zaterdag. Afhankelijk van uw vertrekdag kunnen de
excursies op andere dagen geprogrammeerd staan. Uw
vouchers geven de juiste dagen aan.
Inbegrepen in het arrangement:
• Transfer van Rovaniemi luchthaven naar Glass Resort
• 4 overnachtingen met ontbijt in een glazen huis
• 4 x half pension
• Transfer van het Glass Resort naar de luchthaven Rovaniemi
• Excursies zoals beschreven in het programma
• Thermische kledij (overall, schoenen, sjaal en handschoenen) tijdens de excursies
• BTW en bijdrage Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
• Vluchten naar Rovaniemi
• Niet-vermelde dranken, maaltijden en uitstappen

UPGRADE UW ARRANGEMENT !
Wenst u uw verblijf nog specialer te maken boek
dan deze bijkomende optie.
Northern Lights Flight
Geniet van een wondermooie reis door een prachtige sterrenhemel op zoek naar het meest spectaculaire natuurverschijnsel gekend door de mensheid.
Met de Northern Light Flight vliegt u met een Piper
PA31 privé jet boven de wolken waardoor u van korter bij van het natuurwonder kan genieten.
Alle dagen om 20.00u
Prijs: € 439 per persoon

Prijzen per persoon per arrangement

FIROLL1

Vertrek				
Dubbel
A: 1/12-20/12/21,4/1-9/1/22		 2449,00
B: 10/1-23/1/22,7/2-31/3/22		 2133,00
C: 24/1-6/2/22				
2281,00
D:1/4-7/4/22				
1761,00
Max. 2 kind. 4-12j.:€ 904/kind. 3de volw.: € 1231
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Regio Rovaniemi
Apukka Taste of Wilderness - 4 dagen/3 nachten
Perfect kennismakingsarrangement met husky’s en sneeuwscooters. Als onderweg ook het noorderlicht nog op
de proppen komt is deze minitrip zeker geslaagd.
Inbegrepen:
• transfer luchthaven Rovaniemi - Apukka en v.v.
• 3 overnachtingen in de kamer van uw keuze
• half pension van het diner de eerste dag tot het ontbijt
de laatste dag.

• 2 u husky adventure safari
• 2,5u Peek to the Wilderness by snowmobile safari
• 3u gourmet op het kampvuur, bereid je eigen traditionele maaltijd in openlucht
• thermische kledij en Engelstalige gids tijdens de safari´s.

Prijzen per persoon voor het Apukka Taste of
Wilderness arrangement		
FIROAP01
Vertrekdag			

Type A

Type B

A:6/1-13/3/22			 807,00 1082,00
B:14/3-10/4/22			730,00

Type B

Extra bed kind 4-14j.: € 461, 3de volw.: € 617
Toeslagen per persoon, per nacht in dubbel:
Periode A: Komsio hut: € 128, Aurora wagon: € 23
Periode B: Komsio hut: € 96, Aurora wagon: € 17
Extra personen: gratis op sofabed. Geen extra
personen mogelijk in aurora wagon.
Single toeslagen zijn op aanvraag.

Apukka Aurora Resort
Wat dacht u van een verblijf in een een aurora wagon of een aurora cabin? In Apukka Resort kan het allemaal en dan nog wel op één van de betere plaatsen om het
noorderlicht te zien.
Ligging: Rustig gelegen in een ongerept stukje Rovaniemi,
aan een uitgestrekt meer, op 8 km van Santa Claus Village,
16 km van Rovaniemi centrum en 12 km van de luchthaven van Rovaniemi.
Faciliteiten: Apukka Resort biedt zijn gasten een hoofdgebouw met receptie, lounge en restaurant met panoramisch
uitzicht over de omgeving en het meer. Relaxen doet u in
de sauna experience waar u tegen betaling geniet van een
uitgebreide sauna ervaring. Alle activiteiten worden georganiseerd door Apukka waardoor u direct van aan het hotel
vertrekt.
Logies: Apukka Resort biedt een grote verscheidenheid
aan verschillende kamertypes, het ene al unieker dan het
andere.
Type A: superior appartement (max. 2 volw. + 2 kinderen)
met draadloos internet, 1 slaapkamer met twin bedden en
sofabedden, woonkamer met tv en goed uitgeruste kitchenette met koffiezet, koelkast en microgolfoven, badkamer
met douche, wc en haardroger.
Type B: aurora cabin (max. 2 volw. + 2 kinderen of 3 volw.)

houten chalet met half glazen dak, draadloos internet, twin
bedden, sofabed voor 2 kinderen/1 volw., elektrische haard
en badkamer met douche, wc en haardroger.
Type C: komsio hut (max. 2 volw. + 2 kinderen of 3 volw.)
houten chalet in piramide vorm met een volledig glazen
dak. Gelijkvloers woonruimte met elektrische haard en badkamer met douche, wc en haardroger, op de verdieping
onder het volledig glazen dak bevindt zich een dubbel bed.
Niet geschikt voor mensen die niet goed te been zijn.
Type D: aurora wagon (max. 2 volw.) deze zeer speciale caravan met glazen dak wordt op uw wens naar een rustige
serene plaats onder de sterrenhemel gebracht. Hier brengt
u de nacht door in het warme comfort van de luxueuze
aurora wagon.

963,00

Apukka Experience the Wilderness Highlights - 5 dagen/4 nachten
Heeft u wat meer tijd te spenderen in Lapland ga dan zeker voor het Experience the Wilderness Highlights arrangement zodat u volop kan genieten van alles wat Lapland te bieden heeft.

Type D

Inbegrepen:
• privé transfer heen/terug luchthaven Rovaniemi
• 3 overnachtingen in een appartement
• half pension van het diner de eerste dag tot het ontbijt
de laatste dag.
• 2 u husky adventure safari

•
•
•
•

3u aurora jacht met de Snowtrain
2,5u Peek to the Wilderness by snowmobile safari
2u rendiersafari
thermische kledij en Engelstalige gids tijdens de safari´s.

Maaltijden: ontbijtbuffet en diner in restaurant Aitta. Het restaurant is ondergebracht in een 100 jaar oud houten gebouw met veel charme. Het gerenoveerde restaurant biedt
een noordelijke keuken met een moderne toets en gebruik
voornamelijk lokale producten. Het hart van het restaurant
is de enorme stenen haard met oven waar de broodjes nog
steeds gebakken worden.

Prijzen per persoon voor het Apukka Taste of
Wilderness arrangement
FIROAP02
Vertrekdag			

Type A

Type B

A:5/1-13/3/22			1155,00 1515,00
B:14/3-10/4/22			1050,00 1362,00

Type A
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Type B

Type C

ALGEMENE INFORMATIE VOOR ALLE ARRANGEMENTEN:
• U ontvangt de gedetailleerde invulling van uw reis bij
aankomst in het hotel
• Alle safari´s starten met volledige veiligheids- en eventuele rij-instructies.
• Kinderen -14j. zitten tijdens de sneeuwscootersafari´s in
een slede achter de sneeuwscooter van de gids.
• Kinderen -14j. maar +140 cm groot kunnen op de
sneeuwscooter zitten met een ouder indien ze betalen
als volwassene.
• De thermische kledij bestaat uit: thermische overall,
handschoenen, speciale muts, thermische sokken,

winter laarzen en helm voor de sneeuwscooter safari´s.
• U rijdt steeds met 2 per sneeuwscooter/slede tenzij anders vermeld.
• Er is een verzekering voorzien voor de sneeuwscootersfari´s met een franchise van € 1000/sneeuwscooter.
• Omwille van de trillingen wordt het zwangere vrouwen
afgeraden om een sneeuwscootersafari te ondernemen
• Indien de weersomstandigheden of de veiligheid van
de deelnemers het vereisen kan het programma altijd
aangepast worden.

Extra bed kind 4-14j.: € 678, 3de volw.: € 901
Toeslagen per persoon, per nacht in dubbel:
Periode A: Komsio hut: € 128, Aurora wagon: € 23
Periode B: Komsio hut: € 96, Aurora wagon: € 17
Extra personen: gratis op sofabed. Geen extra
personen mogelijk in aurora wagon.
Single toeslagen in deze speciale accommodaties zijn op aanvraag.

Transport
Deze reizen kunnen gecombineerd worden met
vluchten naar Rovaniemi. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte
met vluchten inbegrepen.
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Arctic Fun (vervolg)

Prijzen p.p. voor het arrang. met City Hotel

Arctic Snowhotel & Glass Igloos - Sinetta
Het Arctic SnowHotel & Glass Igloos is een uniek concept te midden van de natuur dat zich voornamelijk richt
op winteractiviteiten en het noorderlicht. De ligging, bij een bevroren meer en ver van de lichtvervuiling van de
stad, is ideaal.
Ligging: Rustig gelegen op ongeveer 30 km van Rovaniemi.
Faciliteiten: Naast het enorme SnowHotel met snowbar,
snowrestaurant, kamers en suites biedt het ook volledig
glazen Igloos, een receptie met lobbybar/restaurant, een
supergezellig kota restaurant, een skybar, traditionele sauna´s, sneeuwsauna´s en bubbelbaden. U kan er de rendieren voederen of een slede uitlenen voor wat sneeuwplezier.
Logies: het Arctic SnowHotel & Glass Igloos biedt zowel
warme als koude accommodatie maar beiden vormen
een unieke belevenis.
GLAZEN IGLO´S beschikken allemaal over elektrische twin
bedden, een koelkastje, een kleine tafel, een zetel, vloerverwarming, all sky vision en een badkamer met douche en wc.
In de iglo´s is het steeds min. 20 graden. Bij de overnachting is het noorderlicht alarm; het gebruik van de sauna (op
vaste uren) en bezichting van het Snowhotel inbegrepen.
Type A: Standaard iglo ca. 20 m² (max. 3 volw.) met bijzetbed voor 3de persoon.

Arctic Fun
5 dagen/4 nachten
vanaf € 1090 p.p.

Type B: Familie iglo ca. 33 m² (max. 5 volw.) met 4 effectieve bedden en een bijzetbed voor de 5de persoon.
SNOWHOTEL kamers en suites worden uitgerust met thermische slaapzak, thermische binnenzak en kussen met
kussensloop. Gebruik van de sauna (vast uur/apart mannen en vrouwen) en noorderlicht alarm inbegrepen alsook gebruik van lockers en backup bedden in verwarmde
ruimte.
Type C: standaard sneeuwkamer (max. 6 personen) zonder
versiering in de kamer
Type D: sneeuwsuite (max. 2 personen) met versiering en
speciale verlichting
Type E: sneeuwsuite (max. 3 personen) met versiering en
speciale verlichting

Dag 5: afscheid
Rustig ontbijt in het hoofdgebouw en om 11.30u wacht de
shuttle naar de luchthaven.

Info: het hotel is niet geschikt voor gasten met een beperking.
Dit hotel kan enkel geboekt worden in combinatie met
overnachtingen in hotels in de Rovaniemi regio.

Type B

Een meerdaags arrangement met alle ingrediënten voor een onvergetelijk verblijf in de hoofdstad van Lapland.
Dag 1: aankomst
Bij aankomst op de luchthaven van Rovaniemi neemt u de
luchthavenbus naar het centrum van Rovaniemi. Afhankelijk van uw aankomstuur heeft u nog wat tijd om Rovaniemi
te verkennen. Overnachting in het hotel van uw keuze.
Dag 2: husky´s en ski
Na het ontbijt vertrekt u naar een huskyfarm waar u begroet wordt door het geblaf van de enthousiaste honden.
Voor de tocht met het huskyteam start krijgt u instructies
over het besturen van de slede waarop u met z´n 2
plaatsneemt. Onderweg kan u afwisselen. Na terugkeer
op de boerderij kunt u rond een kampvuur en onder het
genot van een warm drankje nog even napraten met de
huskyfokker. Namiddag kan u wat relaxen in de sauna van
het hotel of de skibus nemen naar het Ounasvaaran skigebied om de skipistes van Rovaniemi onveilig te maken.
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Type A

nemen van Rovaniemi. Om 13u neemt u de shuttle naar
het Arctic SnowHotel & Glass Igloos. Bij aankomst plaatst u
uw bagage in de bagageruimte en maakt u zich klaar voor
een uitstap op sneeuwschoenen. Met een gids verkent u
de omgeving van het SnowHotel en de nabijgelegen meren. Hij neemt u ook mee door een besneeuwd bos.Tijdens
de wandeling is er een stop voorzien in een hut waar u
geniet van warme drankjes en worstjes gegrild boven het
open vuur. Bij terugkomst pikt u uw bagage op en kan u uw
glazen iglo of sneeuwkamer in gebruik nemen. De 20m²
grote glazen iglo is lekker warm en beschikt over een badkamer met wc/douche en haardroger. De sneeuwkamer is
een kamer in het SnowHotel en uitgerust met thermische
slaapzak, thermische binnenzak en kussen met kussensloop. Gebruik van de sauna (vast uur/apart mannen en
vrouwen) en noorderlicht alarm inbegrepen alsook gebruik van lockers en backup bedden in verwarmde ruimte.
Daarna heeft u tijd om het Arctic SnowHotel te bekijken. Diner en overnachting. ´s nachts kan u het ´aurora alarm´
aanschakelen/doorgeven waardoor u gewekt wordt indien
er noorderlicht te zien is.

Overnachting in het hotel.
Dag 3: Santa Claus
Ontbijt in het hotel. Om 10u begint de sneeuwscootertocht
met een rit naar een rendierboerderij. Hier komt u meer
te weten over de rendieren en de Lapse cultuur. U kunt
een ritje maken met een rendierslede en deelnemen aan
een speciale Lapse ceremonie voor het passeren van de
poolcirkel. ´s Middags gaan u per wagen/bus naar Santa
Claus Village waar u tijd heeft om kaartjes te versturen uit
het hoofdpostkantoor van de Kerstman, de Kerstman zelf te
ontmoeten en te genieten van een heerlijke lunch in een
gezellig restaurant. Overnachting in het hotel.
Dag 4: Uniek verblijven in een glazen iglo of in het
SnowHotel
Rustig ontbijt in het hotel. Daarna is het tijd om afscheid te

Inbegrepen in het arrangement:
• 3 overnacht. met ontbijtbuffet in het hotel van uw keuze.
• Excursies zoals beschreven in het programma
• Transfer van Rovaniemi centrum naar Arctic Snowhotel &
Glass Igloos
• 1 overnachting in een glazen iglo of een sneeuwkamer
naar keuze
• 1 x diner en ontbijt in Arctic Snowhotel & Glass Igloos
(voor het diner wordt er automatisch een zalmgerecht
voorzien, indien u vlees of vegetarisch wenst, gelieve dat
te melden bij reservatie) Het diner wordt geserveerd in
het warme Kota restaurant. Indien u liever in het Snowrestaurant eet dan is hiervoor een toeslag van € 10 p.p. (direct vermelden bij boeking).
• Transfer van Arctic Snowhotel naar de luchthaven van
Rovaniemi
• BTW en bijdrage Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
• Vluchten naar Rovaniemi
• Transfer van Rovaniemi luchthaven naar het hotel. Transfer van de luchthaven naar het hotel gebeurt best met
de Airport Bus of taxi.
• Niet-vermelde dranken, maaltijden en uitstappen

U kiest voor verblijf in één van onderstaande hotels gecombineerd met Arctic Snow & Glass Igloos
City Hotel
Het City hotel is een zeer aangenaam familiehotel in
het stadscentrum. Vertrekpunt van de safari’s is op
200 meter. De recente kamers beschikken over flatscreen-TV, telefoon, gratis wifi, minibar en badkamer
met douche/WC en haardroger.
Type A: classic tweepersoonskamer (min. 2 volw./
max. 2 volw.)
Type B: style tweepersoonskamer (min. 2 volw./max.
2 volw. + 1 kind -15j.) met sofabed, badjassen en
slippers
Original Hotel Sokos Vaakuna
Het Original Hotel Sokos Vaakuna is centraal gelegen in Rovaniemi, kort bij de rivier en het vertrekpunt
van de safaris.
De kamers werden recent volledig gerenoveerd in
een warme, stijlvolle inrichting met parketvloeren en
natuurlijke materialen uit de regio. Alle kamers zijn
ingericht met airconditioning, minibar, TV met filmkanalen, strijkplank en badkamer met douche, wc
en haardroger.
Type A: standaard kamer (max. 2 volw.)
Type B: standaard kamer(max. 3 volw.) met sofabed
Santa´s Hotel Santa Claus
Het stijlvolle Santa´s Hotel Santa Claus ligt in het
hartje van het centrum van Rovaniemi, dichtbij het
startpunt van de safaris. Het beschikt over kamers
met airconditioning, telefoon, TV, radio, thee- en koffiefaciliteiten, minibar, draadloos internet en badkamer met bad/douche/WC en haardroger. Alle extra
bedden zijn sofabedden.
Type B: superior kamer (max. 3 volw.) 28m²-31m²
en met extra sofabed. Sommige kamers met balkon
(op aanvraag)
Type C: superior extra kamer (max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.) ca. 30m² en 2 bedden van 160 cm of 1
bed en een sofabed voor 2 kinderen.

Transport
Deze reizen kunnen gecombineerd worden met
vluchten naar Rovaniemi. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte
met vluchten inbegrepen.

Met glazen iglo FIROAR2B
Type A Type B
kind
			 4-11j.

kind
12-14j.

A: 1/12-11/12/21
1129,00 1171,00

628,00

775,00

B: 2/1-28/1/22
1143,00 1179,00

573,00

720,00

C: 29/1-28/2/22
1182,00 1224,00

573,00

720,00

D: 1/3-27/3/22
1090,00 1126,00

573,00

720,00

Met sneeuwkamer FIROAR2E
A: 2/1-28/1/22
1038,00 1074,00 594,00

720,00

B: 29/1-28/2/22
1077,00 1119,00

594,00

720,00

C: 1/3-27/3/22
1038,00 1074,00

594,00

720,00

Toeslag diner Ice restaurant: € 10/volw. en € 8/
kind -12j.
Toeslag half pension 3n City Hotel: € 138/volw. en
€ 81/kind -12j.

Prijzen p.p. voor het arrang. met Original Sokos Hotel
Met glazen iglo FIROAR2A
		
Type A/B 3de volw. kind
				
4-11j.
A:1/12-11/12/22		
1174,00

963,00

670,00

B:3/1-25/2/22		
1227,00

963,00

615,00

C:26/2-27/3/22		
1174,00

963,00

615,00

985,00

636,00

Met sneeuwkamer FIROAR2D
A:3/1-27/3/22		
1122,00

Toeslag diner Ice restaurant: € 10/volw. en € 8/
kind -12j.
Toeslag half pension 3n Sokos Hotel: € 108/volw.
en € 81/kind -12j.

Prijzen p.p. voor het arrang. met Hotel Santa Claus
Met glazen iglo FIROAR2D
Type B 3de volw. Type C
kind
		
in type B		
4-11.
				
in B/C
A: 1/12-11/12/22
1186,00

930,00 1291,00

607,00

B: 8/1-25/2/22
1239,00

930,00 1344,00

552,00

C: 26/2-27/3/22
1186,00

930,00 1291,00

552,00

Met sneeuwkamer FIROAR2D
A: 8/1-27/3/22
1134,00

952,00 1239,00

573,00

Toeslag diner Ice restaurant: € 10/volw. en € 8/
kind -12j.
Toeslag half pension 3n Santa Claus Hotel: €
123/volw. en € 75/kind -12j.
Indien 2 volw. + 2 kinderen wordt er een familie
iglo geboekt
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Op zoek naar een verblijf in de vrije natuur, ver weg van de stad, de lichtvervuiling en het lawaai. Liefhebber van
de stilte, de Lapse wildernis en het authentieke ? Geniet dan van dit ´Enjoy the wild Nordic arrangement´ met
een verblijf in een uniek Laps wildernishotel te midden van de ongerepte bossen.

Arctic Circle Wilderness Lodge
Houdt u van het authentieke, van de pure natuur ? Dan bent u in Arctic Circle Wilderness Lodge op de juiste plaats.
Ligging: Dit prachtige, natuurlijke domein aan de Raudanjoki rivier. Vaattunki, zoals het in het Fins heet, ligt
te midden van de bossen, op 25 km van Rovaniemi en
15 km van Santa Claus Village, ver van de toeristische
heksenketel en de lichtvervuiling. Ideaal voor het waarnemen van de Aurora Borealis.
Faciliteiten: Aan de rand van de rivier ligt het hoofdgebouw in blokhutstijl met de receptie, het bargedeelte, het
restaurant en het schuurtje met wintermateriaal. Sauna
voor privé-huur op de oever van de rivier. Rond de lodge
vindt u talloze wandelpaden die u kan gebruiken om er
met de sneeuwschoenen of de langlaufski´s op uit te
trekken in de Arctic Circle Hiking Area. 4 x per dag is er van
1/12-14/3 een shuttledienst heen en terug tussen Arctic
circle Wilderness Lodge en Santa Claus Village (€ 10 pp).
Logies: In het geheel van de Wilderness Lodge zijn er
verschillende logiesmogelijkheden. Hou er rekening mee
dat dit geen typisch hotel is maar dat dit geleid wordt

als een verhuring met inbegrepen bed- en badlinnen en
eindschoonmaak. Tijdens uw verblijf is er geen kamer
opkuis voorzien. Dit is een authentiek, typisch logement
zonder luxe.
Type A: Aurora Borealis, een twin kamer (max. 2 personen) in een traditionele blokhut met totaal 8 kamers
opgedeeld in 2 grote appartementen met telkens 4 kamers, een gemeenschappelijke woonruimte met TV en
gemeenschappelijke badkamer en toilet. U huurt 1 of
meerdere van deze kamers.
Type B: Stella kamer, een duplex twin kamer (max. 3
pers.) in een traditionele blokhut met totaal 5 kamers,
een gemeenschappelijke zitruimte met sofa´s, TV en
mini-keuken. Elke kamer beschikt over zitruimte met sofabed en een badkamer/wc op het gelijkvloers en een
slaapruimte op de verdieping. Opgelet: de trap naar de
verdieping is zeer steil dus enkel geschikt voor zeer mobiele gasten.
Type C: Panorama huts, een originele, compacte, moderne blokhut (max. 2 volw. en 1 kind -12j.)16,5m² met

panorama raam met zicht op de Wilderness, kleine badkamer met douche en toilet, volwaardig klapbed voor het
kind.
Type D: Riverside appartement(min. 4 personen/max. 4
volw. + 1 kind -16j.), deze 4 moderne appartementen liggen met 2 onder 1 dak op de oever van de rivier, 250 meter van het hoofdgebouw. Elk appartement heeft 2 twin
slaapkamers, een gezellige woonkamer met haardvuur
en sofabed, TV, eettafel, kleine keuken, toilet en badkamer
met privé sauna en douche.
Type E: single Aurora Borealis.
Maaltijden: ontbijtbuffet en diner worden genomen in
de gezellige eetkamer met open haard. Er wordt een eerder traditionele Lapse keuken geserveerd. Eventuele allergieën moeten op voorhand doorgegeven worden vermits dit restaurant enkel gebruikt wordt door gasten die
verblijven. Er is geen mogelijkheid om buiten de lodge
te gaan eten indien u niet over eigen vervoer beschikt.

Dag 1: Aankomst in Lapland
Bij aankomst in Rovaniemi staat uw transfer u op te wachten om u te begroeten en naar uw Wilderness Lodge te
brengen. U geniet van een lekker diner in blokhut stijl restaurant en een zalige nacht.
Dag 2: Per sneeuwscooter naar een rendierboerderij en
bezoek aan Santa Claus
Na het vroege ontbijt wacht de transfer om u naar het safarihuis te brengen. Daar krijgt u de nodige thermische kledij
aangepast en daarna vertrekt u voor een heerlijk avontuur.
Na een mooie rit van ongeveer 1,5u per sneeuwscooter
gaat het richting de rendierboerderij voor een korte, maar
opwindende rit met een iconische rendierslede (700 m).
Tijdens een warm drankje in een typische Lapse ´kota´
neemt u deel aan de mysterieuze Lapse Poolcircel ceremonie en ontvangt u een rendier rijbewijs. Daarna wacht
u een lunchbuffet in Santa Claus village en vrije tijd om het
Santa Claus kantoor te bezoeken en de kerstman te gaan
begroeten. Vergeet niet uw kerstkaartjes te versturen uit
het postkantoor van de kerstman en eens rond te kijken in
één van de vele mooie winkels. Na uw retourtransfer heeft
u tijd om wat te relaxen voor het avondeten, geserveerd in
het gezellige restaurant in blokhutstijl. Kijk achteraf zeker
uit naar het magische noorderlicht.

Dag 3: Genieten van de natuur en de husky´s
Na het ontbijt wordt u helemaal in het magische Lapland
ondergedompeld terwijl u, vanop uw huskyslede, geniet
van de prachtige zichten op de besneeuwde wouden en
heuvels. Het geluid van de hijgende honden en de knisperende sneeuw onder uw slede zorgen voor de ultieme
soundtrack bij dit avontuur. Tijdens de safari is de lunch
voorzien. In de namiddag heeft u dan nog wat tijd om een
prachtige wandeling te maken over de uitgezette paden
langs de oevers van de prachtige Raudanjoki rivier met
zijn bevroren stroomversnellingen. Het hotel ligt aan de
toegangspoort van de Arctic Circle Hiking Area, een gebied
ideaal voor outdoor recreatie. Het wandelnetwerk biedt
heel wat mogelijkheden. Diner en overnachting.
Dag 4: Volle vrijheid
Vandaag vult u uw dag in volle vrijheid. Uw ontbijt, lunch
en diner zijn voorzien in het hotel. U kan gaan wandelen,
gaan langlaufen of gaan sneeuwschoenwandelen (ski´s
en schoenen kunnen aan de receptie gehuurd worden
voor € 5/persoon voor telkens 3 uur. Namiddag kan u zich
opwarmen in de mooie riverside sauna. Dit is echt de tijd
om te relaxen en te genieten van de natuur.
Dag 5: Afscheid
Geniet vanmorgen van een rustig ontbijt. Naderhand is
het tijd om afscheid te nemen van uw plekje in de wildernis. Een transferbusje brengt u terug naar de luchthaven.
Inbegrepen in het arrangement:
• Transfers Rovaniemi luchthaven - hotel - luchthaven
• 4 overnachtingen met ontbijt
• 4 diners en 3 lunches
• Sneeuwscooter/rendier/Santa Claus Village en husky
safari zoals beschreven in het programma met waar
nodig gebruik van thermische kledij, begeleiding van
een Engelstalige gids en de transfers tussen hotel en
safarihuis retour.
• BTW en bijdrage Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
• Retourvluchten naar Rovaniemi
• Dranken tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven

Type C
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Type D

Enjoy the Wild Nordic
5 dagen/4 nachten
vanaf € 899 p.p.
Extra info
• In de safari´s is steeds de nodige thermische kledij, het nodige materiaal en een Engelstalige gids
inbegr. Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegr.:
benzine, de huur van de scooter en omniumverzekering met max. franchise van € 900 per scooter.
De franchise kan verminderd worden indien u ter
plaatse een verzekering afsluit van € 15/pers. U verminderd de franchise dan naar € 150/schadegeval.
• Min. leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18 jaar. Een geldig rijbewijs is steeds verplicht.
• Indien de kinderkorting wordt toegepast reizen de
kinderen bij een sneeuwscootersafari in een slee
achter de scooter van de gids. Een kind moet minimum 140 cm groot zijn om op een sneeuwscooter
te mogen plaatsnemen. In dit geval betaalt het de
prijs van de volwassenen.
• Omwille van de trillingen wordt het zwangere vrouwen afgeraden om een sneeuwscootersafari te
ondernemen
• Indien de weersomstandigheden of de veiligheid
van de deelnemers het vereisen kan het programma altijd aangepast worden.
Prijzen per persoon per arrangement
FIROWN1 Type A

Type C

Type D

A:29/11-10/12/21,8/1-23/3/22
872,00 952,00 1152,00

Type B

939,50

B:11/12-22/12/21
872,00

952,00 1252,00

939,50

C:1/1-8/1/22
872,00 1032,00 1252,00

997,00

Max. 1 kind 3-11j. in type B/C en als 5de pers. in type
D: € 474.
Indien 3de of 4de persoon in type D een kind -14j.:
korting € 169/kind.
3de volw. in type B en 5de pers.(kind 14-16j.) in type
D: € 895 (solo rijden met sneeuwscooter is inbegr.). Min.
bezetting type D is 4 personen, 5de pers. is max. 16j..
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IJSLAND

Romantic Getaway at
Arctic Wilderness Lodge
4 dagen/3 nachten
vanaf € 1082 p.p.

Tijdens dit romantisch uitje verblijft u in een prachtige omgeving gevormd door de half bevroren stroomversnellingen van de Raudanjoki rivier, het weelderige woud en de ongerepte natuur. De Arctic Circle Wilderness Lodge
vormt de perfecte plek voor een winters uitje met z´n 2. U verblijft in een Panorama Hut, ideaal voor koppels.
Deze mini-woningen zijn gebouwd met lokaal dennenhout en volgens een moderne Lapse architectuur. Elke
gezellige woning heeft één volledige glaswand met uitzicht op de wildernis van waar enkel de vogeltjes en
eventueel passerend wild u kan gadeslaan. Heerlijk !
Dag 1: aankomst in Lapland
Bij uw aankomst in Rovaniemi wacht een transfer naar de
lodge met een stop onderweg aan het safari huis waar u
uw thermische kledij ontvangt voor uw volledige verblijf.
In de lodge wacht u bij check-in een flesje bubbels ´Wild
from Arctic´ gemaakt van wilde bessen. Na een fijn diner
wacht u een verkwikkende nachtrust in een cosy panorama hut.
Dag 2: huskytocht en privé sauna verwennerij
Na het rustige ontbijt wachten de husky´s op u. U krijgt
eerst uitleg over het besturen van een huskyslede en veiligheidsinstructies en dan vertrekt u op een tocht van ongeveer 5 km langs de Raudanjoki rivier. Onderweg wordt
er gestopt zodat u van plaats kan wisselen. Met deze tocht
krijgt u inzicht in de wereld van het huskyslede rijden. Na
de tocht kan u nader kennismaken met de husky´s en
is er ruim tijd om foto´s te nemen. De gids vertelt meer
over de husky´s en hun leven terwijl u geniet van warme
drankjes en koekjes bij het kampvuur in een Lapse teepee.
Lunch in de lodge. Daarna heeft u tijd om de wildernis te
verkennen op langlauf ski´s.
Voor het avondeten geniet u van een verkwikkende, verwarmende privé sauna. U ontvangt speciale signature
producten voor hem en haar om te gebruiken in de sauna. Deze zorgen voor een extra effect en een zijdezacht
huid. Diner in de lodge.

Prijzen per persoon voor het Romantic Getaway
arrangement 				
FIROWN2
Vertrekdata				
Dubbel
A:30/11-10/12/21,8/1-27/3/22		1082,00
B:11/12-22/12/21,1/1-7/1/22		1163,50
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Dag 3: sneeuwscootersafari, Santa Claus Village en
heerlijk cozy in een rendier slede
Vandaag kan u wat uitslapen, van het ontbijt en wat vrije
tijd genieten.
Rond 11u30 vertrekt u voor een sneeuwscootersafari in
het Arctic Circle bos. U zal genieten van de mooie winterlandschappen terwijl u door de bossen rijdt. Onderweg
wordt er regelmatig gestopt om alles in u op te nemen en
een foto te maken. Daarna heeft u vrije tijd in Santa Claus
Village om de kerstman een bezoekje te brengen, wat te
shoppen en te lunchen. U kiest zelf of u om 16u of om
18u terugkeert naar de lodge.
Na het diner gaat u er met een rendierslede op uit. Deze
safari vindt plaats in een klein rendier kamp aan de lodge
en midden in de natuur. U maakt kennis met de rendier

herders die met plezier hun kennis over de rendieren delen. Daarna gaat u op weg voor een een tocht van 45
min., gezellig genesteld in de slede die geluidloos door
het donkere besneeuwde bos rijdt. Na de tocht wachten
er warme drankjes.
Dag 4: vertrek
Na het ontbijt en de check-out brengt een transfer u rond
11u naar de luchthaven.
Inbegrepen in het arrangement:
• retourtransfers luchthaven - lodge - luchthaven
• non-alcoholisch welkomstdrankje bij aankomst
• 3 overnachtingen in een schitterende panorama hut
met ontbijt
• 3 x diner en 1 x lunch in de lodge
• excursies vermeld zoals in het programma
• privé sauna met sauna crèmes voor hem en haar
• thermische kledij voor uw volledige verblijf
• BTW en bijdrage Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
• Retourvluchten naar Rovaniemi
• Dranken tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven
Extra info
In de safari´s is steeds de nodige thermische kledij, het
nodige materiaal en een Engelstalige gids inbegrepen.
Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: benzine,
de huur van de scooter en omniumverzekering met max.
franchise van € 900 per scooter. De franchise kan verminderd worden indien u ter plaatse een verzekering afsluit
van € 15/persoon. U vermindert de franchise dan naar €
150/schadegeval.
Minimum leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18 jaar. Een geldig rijbewijs is steeds verplicht.
Omwille van de trillingen wordt het zwangere vrouwen
afgeraden om een sneeuwscootersafari te ondernemen
Indien de weersomstandigheden of de veiligheid van de
deelnemers het vereisen kan het programma altijd aangepast worden.

Vuur en ijs, vulkanen en gletsjers, dat zijn de
tegenstellingen van dit eiland in de noordelijke
Atlantische Oceaan. Zijn ligging op de bewegende tectonische platen, op de grens tussen het
Europese en Amerikaanse continent, zorgt voor
de brutale littekens in het landschap. Het zicht
is tegelijk onwezenlijk, wonderlijk en de perfecte
achtergrond voor een natuur overwonnen door
de mensheid, maar niet getemd door de mensen.
Het is een land dat ternauwernood in Europa
ligt: een groot, bergachtig eiland tussen Europa
en Noord-Amerika. De naam van het land kan
misleidend zijn, slechts 10% van IJsland is bedekt met gletsjers, het heeft een verrassend mild
klimaat en een oneindig aantal geothermische
hotspots. IJsland hoort bij Scandinavië en de
oorspronkelijke bewoners zijn Vikingen.
Valuta
De munteenheid in IJsland is de IJslandse
kroon. Er zijn munten van 100, 50, 10, 5 en
1 kroon. Naast muntgeld zijn er briefjes van
5000, 2000, 1000 en 500 kronen.
Tijdzone
In IJsland is het ‘s zomers 2 uur vroeger dan bij
ons en in de winter 1 uur.
Klimaat
Het weer op IJsland is erg wispelturig. Dikwijls
maak je op één dag totaal andere weersomstandigheden mee. Ondanks de noordelijke ligging,
vlak onder de poolcirkel, heeft IJsland een redelijk mild klimaat. ‘s Zomers is de gemiddelde
temperatuur langs de kuststrook zo’n 12 graden
en de gemiddelde temperatuur in Reykjavík ligt
in de winter rond het vriespunt. De winter is dus
absoluut niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld het
sneeuwoverdekte winterse Lapland.
Aurora Borealis
Tussen eind augustus en begin april kan op IJsland het noorderlicht worden waargenomen. Uiteraard heeft men hiervoor een bepaalde weersgesteldheid nodig die niemand kan voorspellen
en een heldere hemel.
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HET NOORDEN
Het Noorden reikt van de noordwestfjorden
tot in het binnenland. Landbouw en visserij
staan hier centraal. Hier vindt men vele
historische plaatsen langs de Skagafjörour
en het Mývatn is op geologisch en land
schappelijk gebied zeer indrukwekkend.

© Visit Iceland

HET WESTEN
Het Westen bestaat uit drie regio’s: het
gebied van Borgarnes tot de Lanjökull, het
schiereiland Snaefellsnes tussen 2 zeebaaien
en in het uiterste noordwesten de uitloper van
de Westfjorden.

Vík

Reykjavik is de perfecte uitvalsbasis om Zuidwest-IJsland te bezoeken. Ontdek tijdens deze trip het fascinerende
Reykjavik en ervaar het beste wat de IJslandse natuur te bieden heeft: warmwaterbronnen, spuitende geisers,
indrukwekkende watervallen, glinsterende gletsjers, zwarte lavastranden en de warme Blue Lagoon. Een mooie
combinatie!
Dag 1: Aankomst
Aankomst in Reykjavik. U kan de super gemakkelijke, openbare Flybus naar het hotel nemen.

warmwaterbronnen in de Geysir regio en het uitzonderlijk
mooie Thingvellir National Park en UNESCO werelderfgoedsite, waar het eerste parlement in 930 werd opgericht.

Dag 2: Reykjavik
Ontbijt in het hotel. De stadstour omvat de belangrijkste
bezienswaardigheden in de meest noordelijke hoofdstad
ter wereld en de omliggende dorpen. Enkele hiervan zijn
de presidentiële residentie in Bessastaðir, Hafnarfjörður
met zijn oude vissershaven, de ´pearl´, Höfði - het huis
waar ooit de vredestop tussen de USA en de Sovjetunie
plaatsvond, Hallgríms kerk, het stadscentrum, het park Laugardalur en veel meer. ´s Namiddags bezoekt u de Blue
Lagoon. De tocht voert door de ruwe lavavelden naar de
Blue Lagoon waar u kan ontspannen in het helende en
relaxerende geothermale water. Het water is zeer rijk aan
mineralen en er worden genezende krachten aan toegeschreven. U blijft zolang u zelf wenst (tijdstip bezoek moet
geboekt worden maar de laatste bus terug naar Reykjavik
is om 21u).

Dag 4: Vertrek
Ontbijt in het hotel.

Dag 3: Golden Circle
Ontbijt in het hotel. Vandaag maakt u een daguitstap
langs de onmisbare hoogtepunten van Zuid-IJsland. Op
het programma staan de vruchtbare laaglanden en de
mooiste waterval van IJsland, de Gulfoss, de spuitende

UW VERBLIJF IN REYKJAVIK
Deze trip wordt aangeboden in 3 verschillende hotelcategorieën in Reykjavik:
Budget: Cabin hotel standaard kamers, kleine basic
kamers met badkamer
Standaard: een standaard kamer in Reykjavik Lights Hotel
of Storm Hotel
Superior: een standaard kamer in Reykjavik Fosshotel, Exeter Hotel of Marina Icelandair Hotel.
Het hotel dat uiteindelijk geboekt wordt is afhankelijk van
beschikbaarheid op het moment van boeking.
Inbegrepen in het arrangement: 3 overnachtingen met
ontbijt, 8u dagexcursie Golden Circle, 2,5 uur stadstour
Reykjavik per autocar, transfers/comfort inkom voor de Blue
Lagoon, een documentatiemap, bijdrage Garantiefonds
Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, transfers luchthaven, niet-vermelde maaltijden en verzekeringen.

Citytrip
Reykjavik Highlights
4 dagen/3 nachten
vanaf € 535 p.p.

Prijs p.p. voor de citytrip - Budget Hotel

Dubbel Single Triple Max. 1
				
kind 3-11j.
A:1/10-31/10/21 577,00 757,00 553,00 129,00
Extra nacht

HET ZUIDEN
In het Zuiden loopt een actieve vulkaanzone
waardoor het op vele plaatsen borrelt en de
beroemde Geysir en Strokkur spuiten. Toch is dit
ook de regio met het schilderachtige landschap
van groene weiden en brede zwarte zandstranden.
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HET OOSTEN
Het Oosten kan men landschappelijk opdelen
in twee delen: het gebied ten zuiden van de
Vatnajökull en het fjordenlandschap van de
oostkust met steil oprijzende basaltruggen.

75,00 127,00 70,00 44,00

B:1/11/21-30/4/22 535,00 677,00 525,00 129,00
Extra nacht

61,00 100,00 60,00 44,00

Prijs p.p. voor de citytrip - Standaard Hotel YSGNCIST
Dubbel Single Triple Max. 1
				
kind 3-11j.
A:1/10-31/10/21,
1/3-31/3/22
614,00 647,00 559,005 129,00
Extra nacht

REYKJAVIK
De hoofdstad is een moderne, jonge stad wat niet
alleen aan de gebouwen te zien is, maar ook aan
de mensen. Hier bevinden zich talrijke scholen en
jongeren bepalen het stadsbeeld. Reykjavik is niet
alleen het economische en politieke centrum van het
land maar ook het culturele leven staat hier centraal
met talloze galeries en designwinkels.

95,00 172,00

71,005 44,00

B:1/11/21-28/2/22,
1/4-30/4/22
579,00 786,00 531,005 129,00
Extra nacht

82,00 148,00

62,005 44,00

Prijs p.p. voor de citytrip - Superior Hotel
HET BINNENLAND
Het onbewoonde binnenland is het indrukwekkendste
landschap van IJsland. Het is gevormd door vulkanen
en ijs. Hier vindt men gletsjers, tafelbergen en bizarre
lavaformaties. Het binnenland is een paradijs voor
4x4’s, wandelaars en mountainbikers.

YSGNCIBU

YSGNCISU

Dubbel Single Triple Max. 1
				
kind 3-11j.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Reykjavik. De lijnvluchten van Icelandair zijn
steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Voor alle hotels geldt het volgende:
• Max. 1 kind 3-11 jaar in de kamer van de ouders.
• Kind -3j.: gratis.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer? Vraag een offerte.

A:1/10-31/10/21,
1/2-31/3/22
655,00 902,00 659,00 195,00
Extra nacht

104,00 180,00

91,00

65,00

B:1/11/21-31/1/22,
1/4-30/4/22
623,00 838,00 634,00 195,00
Extra nacht

92,00 157,00

83,00

65,00
61

IJsland

IJsland

Winter Noorderlicht
Exploratiereis

Beleef het beste van de IJslandse winter! Onze ‘Noorderlicht exploratiereis’ is opgezet om u de vele gezichten
van IJsland te tonen. En we doen er alles aan om u het magische noorderlicht te laten aanschouwen. Naast de
rondreis omvat ons programma de ‘Northern Lights Academy’ – 6 avonden boordevol presentaties, voordrachten
en geleide rondritten op plekken waar het mogelijk is een glimp op te vangen van de Aurora Borealis of het
noorderlicht. Het gaat om een van a tot z begeleide busreis met gegarandeerd vertrek van september tot april.
Zowel overdag als ’s avonds ervaart u de winter op z’n IJslands in al zijn facetten, u verkent het platteland in het
westen en zuidoosten van IJsland, u kamt de streek van het schiereiland Snæfellsnes en de Vatnajökull gletsjer
uit en gaat op zoek naar de Aurora Borealis, ver weg van het overbelichte stadsleven.

8 dagen/7 nachten
vanaf € 1490 p.p.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Reykjavik. De lijnvluchten van Icelandair zijn
steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Accommodatie
Volgende hotels worden geboekt voor deze rondreis: Hotel Klettur Reykjavik, Icelandair Hotel Hamar
in Borgarnes, Hotel Edhestar in Hvergerdi en Hotel
Klaustur in Kirkjubaejarklaustur.

Deze reis wordt aangeboden in 2 opties:
• optie 1 met grote groepen tot max. 45 pers.
• optie 2 met kleine groepen max. 16 pers./2
stoelen p.p. in de autocar.
Prijzen p.p. voor optie 1
Afreisdata			

YSRRNL01
Dubbel

Single

A: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11,
19/11, 3/12/21, 7/1, 21/1, 4/2,
18/2, 4/3, 18/3, 1/4/22		 1490,00 1890,00
Extra nacht Reykjavik		

87,50

150,00

Max. 1 kind 2-11j. op de kamer: -20%
Prijzen p.p. voor optie 2
Afreisdata			

YSRRNL02
Dubbel

Single

A: 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11,
30/11/21, 11/1, 25/1, 8/2, 22/2,
8/3, 22/3/22			2100,00 2490,00
Extra nacht Reykjavik		

87,50

Max. 1 kind 2-11j. op de kamer: -20%
62

150,00

Dag 1: welkom in Ijsland (50 km)
Individuele transfer met de Flybus-pendelbus van de luchthaven van Keflavik naar uw accommodatie in Reykjavik
waar u zal overnachten. We reiken u een aantal suggesties aan om zelf alvast even op ontdekking te gaan in de
hoofdstad van IJsland.

de bergen van IJsland, de Kirkjufell. Als de avond valt, bent
u opnieuw buiten te vinden dobberend in de hot tubs van
het hotel, de hemel afspeurend naar het noorderlicht.

Dag 2: Reykjavik City Tour & Borgarfjördur Saga Valley
(245 km)
Om 9u kennismaking met uw reisgids en een eerste rondrit door Reykjavik waarop u enkele hoogtepunten van de
hoofdstad te zien zal krijgen. Dan gaat de tocht verder
naar het westen. De Borgarfjörður vallei staat bekend als
de Saga Valley met dank aan de rijke geschiedenis. U krijgt
de gelegenheid de Grábrók vulkaankrater te beklimmen.
En om weer op te warmen moet u bij Deildartunguhver
zijn, de krachtigste heetwaterbron van Europa. Vlakbij ligt
ook Hraunfossar, een reeks watervallen die vanuit een
lavaveld van goed 1 kilometer breed in de rivier lijken te
stromen. Het nabijgelegen Barnafoss, de kinderwaterval,
vertelt zijn eigen tragische verhaal. De volgende twee
nachten brengt u door in Borgarnes, West-IJsland. In de
namiddag woont u een lezing bij over het noorderlicht. Na
het avondmaal gaat u naar buiten om het noorderlicht
te spotten, gevolgd door een kop warme chocolademelk
of thee.

Dag 4: de gouden cirkel, georthermische proeverij &
IJslandse paarden (240 km)
Vandaag reist u langs de waterkant van de Hvalfjörður
fjord en dan landinwaarts naar het Thingvellir National
Park. Daarna gaat de tocht verder langs de Golden Circle
route. Zodra u het geothermische gebied van Geysir betreedt, slaat de stoom u om de oren. Hier treft u een hele
rist heetwaterbronnen en bubbelende poelen, inclusief
Strokkur met erupties om de 5 à 10 minuten. De chef van
het restaurant Geysir neemt u mee naar de geothermische zones waar u kan proeven van het vers in de grond
gebakken brood geserveerd met echte IJslandse boter,
lekkere geothermisch gekookte eitjes en haring. Daarna
bezoekt u Gullfoss, een dubbele waterval die 34 meter
lager in de Hvítá rivier neerstort. In de namiddag komt u
meer te weten over IJslanders (IJslandse paarden) en
brengt u een bezoekje aan een geothermisch verwarmde
serre. Dan rijdt u door naar uw volgende bestemming in
Zuid-IJsland. Ook deze avond zet u weer een stapje in de
wereld van de duisternis op zoek naar het magische noorderlicht, genietend vanuit een comfortabele hot tub in de
tuin van het hotel.

Dag 3: het Schiereiland Snæfellsnes & een fjordcruise
(250 km)
Het schiereiland Snæfellsnes springt uit aan de westkust
van IJsland, als een lange arm met gebalde vuist, en is
in veel opzichten een microkosmos van het hele eiland.
Over de hele lengte strekt zich een robuuste bergketen uit.
U reist door naar het pittoreske vissersstadje Stykkishólmur
voor een cruise in de Breiðafjörður fjord. Na een lichte
lunch wacht u een unieke IJslandse ‘ontvangst’ in Bjarnarhöfn, waar ze Hákarl maken – de beroemde gerijpte haai.
Afhankelijk van het weer wordt er een bezoek gebracht
aan het vissersdorp Grundarfjördur, een plaatsje met een
indrukwekkende kustlijn, bergen, meren en watervallen. In
de baai heeft u zicht op een van de meest gefotografeer-

Dag 5: de wonderen der natuur van Zuid-Ijsland & Eyja
fjallajökull (220 km)
De tocht van vandaag brengt u naar de zuidkust. In het
Lava Exhibition Center leert u alles over de geologie van
IJsland en de actieve vulkanen. In de omgeving treft u
een van IJslands boeiendste volksmuseums. Dit museum
omvat een reeks turfhuizen en een opmerkelijke collectie
kunstvoorwerpen die een beeld schetsen van het leven
in het IJsland van weleer, op de boerderij en in huis. De
60 meter hoge Skógafoss waterval is een van de meest
indrukwekkende watervallen van het land. In de namiddag
wandelt u langs de zwarte lava stranden en de vogelkliffen
op het Reynisfjara strand in het Zuiden van Ijsland. U overnacht tweemaal nabij Kirkjubaejarklaustur in het Vatnajö-

kull National Park. De complete duisternis zorgt voor een
ideale locatie om het Noorderlicht te zien.
Dag 6: Skaftafell National Park & Vatnajökull Gletsjer
(280 km)
Vandaag is het al gletsjers, ijs en ijsbergen wat de klok
slaat … U reist naar het Jökulsárlón ijsmeer waarin vele
ijsbergen ronddobberen. U krijgt er volop vrije tijd om te
genieten van het wondermooie uitzicht en misschien zelfs
zeehonden te spotten in de ijszee. U kan wandelen op het
zwarte zandstrand, als het ware tussen de aangespoelde
ijsbergen. Voor de namiddag kan u een optioneel bezoek
aan de Ice Cave boeken* of u brengt een bezoek aan het
kleine turfkerkje in Hof. Daarna gaat de tocht verder door
het nationale park van Vatnajökull is met zijn 12.000 km²
het grootste Nationale Park van Europa. Het park toont u
de hoogste bergen van IJsland, en de grootste gletsjer van
Europa. Vanavond wacht u een videopresentatie over het
noorderlicht. De avond is nog jong, ga dus zeker niet te
vroeg slapen maar speur op deze afgelegen, rustige plek
de hemel af naar die glimp van het aan de hemel dansende noorderlicht.
* Tussen 15/11 en 15/3 kan u voor de namiddag de optionele excursie Ice Cave Tour boeken bij de gids. Deze
excursie start aan het Jökulsárlón ijsmeer waar u wordt
opgepikt met een 4x4 die u naar de Ice Cave brengt. Daar
wandelt u 10-15 minuten naar de ingang en dan heeft
u ongeveer een uur tijd in de Ice Cave. U ontdekt er de
spectaculaire binnenkant van de grot in de grootste gletsjer van Europa, de Vatnajökull. Het voelt aan alsof u onder
een bevroren blauwe oceaan staat omgeven door miljoenen tinten blauw. De ijsgrotten worden gevormd door rivieren van smeltwater tijdens de zomermaanden. Minimum
leeftijd voor de excursie is 10 jaar. Prijs is ISK 23000 pp (ter
plaatse te betalen in ISK, ca. 210€). Na de excursie wordt
u naar het hotel gebracht. Door deze uitstap mist u enkele
onderdelen van het normale programma. Maar alles tegelijk is spijtig genoeg niet mogelijk.

Dag 8: afscheid (50 km)
Individuele transfer met de Flybus-luchthavenpendelbus
vanuit uw accommodatie in Reykjavik naar de luchthaven
van Keflavík.
Inbegrepen in de prijs: Luchthavenvervoer luchthaven
Keflavik/hotel/ luchthaven met de Flybus Plus (zonder begeleiding), 6-daagse autocarreis met Engelstalige gids, 7
overnachtingen in driesterrenhotels en country guesthouses met ontbijt, cruise op het Breidafjordur fjord en lichte
lunch, bezoek aan een traditionele ‘shark curing farm’,
hot spring proeverij met geothermisch gebakken brood
en eieren, bezoek aan IJslandse paardenstallen & geothermisch verwarmde serre, bezoek Lava Exhibition Centre, toegang tot het Skógar Volksmuseum en de Turfhuizen,
toegang met handdoek tot de Blue Lagoon, traditioneel
IJslands diner in een lokaal restaurant, Northern Lights
Academy programma bestaande uit 6 avonden boordevol voordrachten, presentaties, geleide zoektochten en
middernacht versnaperingen.
Opmerking: Vaste 2 of 3-gangen diners met vis, vlees of
vegetarische hoofdgangen zijn voorhanden in de hotels
vanaf ISK 8000 per persoon (ca. €63), per nacht. Opgelet,
veel van de landelijke hotels bieden geen a la carte menu
aan en er zijn geen andere mogelijkheden voorhanden. In
buitengewone omstandigheden is een verandering in de
route aangewezen door sneeuw-, weg of weerscondities.
Daardoor kan het ook zijn dat buitenactiviteiten moeten
geannuleerd worden. Hiervoor is geen terugbetaling voorzien maar de gids zal steeds proberen een goed alternatief te voorzien. Het is mogelijk dat sommige van de natuurbezienswaardigheden een inkomgeld vragen tijdens
de reis. Dit inkomgeld is niet inbegrepen in de reis en moet
ter plaatse betaald worden. Welke het zijn en hoeveel de
inkom zal zijn is op het moment van opmaak van de reis
nog niet bekend.

NOORDERLICHT
De ‘Noorderlicht exploratiereis’ is zo samengesteld
dat u 6 avonden doorbrengt op het platteland om
zo uw kansen om het magische noorderlicht te aanschouwen te vergroten. Hou er echter wel rekening
mee dat de tour afhankelijk is van het weer en dat
het waarnemen van het noorderlicht dus niet gegarandeerd kan worden. Het noorderlicht verschijnt
aan de noordelijke hemel van september tot april
maar enkel bij heldere, onbewolkte hemel. Zoals
vele wonderen der natuur is ook het noorderlicht
een natuurverschijnsel – het kan waarneembaar
zijn, het kan eventjes verschijnen om dan weer te
verdwijnen (het is geen tv-show die u gewoon aan
en uit kan zetten). Uw geduld zal dus misschien op
de proef gesteld worden, maar vaak ook beloond.
Gezien dit een winter evenement is moet u er op
voorbereid zijn om buiten in de koude te wachten.
Dan is het best u zeer warm te kleden, in laagjes,
met goede dikke schoenen, handschoenen, mutsen enz. die maken dat u zich comfortabel voelt.
Voor de beste foto´s wordt een tripod aangeraden.

© Ray Hems

© Visit Iceland

Engelstalig begeleide rondreis
© Unaihuiziphotography

Engelstalig begeleide rondreis

Dag 7: zuidkust, lavastranden, kustdorpjes & Blue lagoon (370 km)
Vanuit Kirkjubaejarklaustur rijdt u door de zwarte Laki lavastranden naar Vík, waar de vogels zelfs in de winter nesten bouwen in de hoge kliffen. Meer naar het westen kan u
een wandeling maken achter de Seljalandsfoss waterval.
Dan is het tijd om terug te keren naar Reykjavik voor wat
vrije tijd om nog wat van Reykjavik te ontdekken.
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IJsland

IJsland
Autorondreis
© Visit Iceland

Autorondreis

5 dagen/4 nachten
vanaf € 350 p.p.

© Visit Iceland

Transport
Deze rondreis kan gecombineerd worden met
vluchten Brussel-Reykjavik-Brussel en een huurwagen. Vraag een offerte.

Ervaar als avonturier en ontdekkingsreiziger het beste wat de IJslandse natuur te bieden heeft in wintertijd.
Warmwaterbronnen, spuitende geisers, indrukwekkende watervallen, glinsterende gletsjers, zwarte lava stranden, de warme Laugarvatn Fontana en het dansende Noorderlicht, genoeg redenen om voor Ijsland te kiezen?

Ook tijdens de winter is het perfect mogelijk om een autorondreis te ondernemen in het zuiden van IJsland. Deze 7-daagse reis geeft u de mogelijkheid om op een ontspannen manier een mooi stuk IJsland te ontdekken. Prachtige lavavelden,
ongekende warmwaterbronnen, indrukwekkende vulkanen en gletsjers en oneindige stranden staan op de menu.

Dag 1: aankomst
Na aankomst in Keflavik rijdt u naar de Hveragerdi/Selfoss
regio voor een verblijf van 2 nachten.
Dag 2: Zuidkust
Ontbijt in het hotel. Vandaag zullen de natuurliefhebbers
hun hartje kunnen ophalen. Tijdens een tocht langs de
zuidkust staat u versteld van de afwisseling van bezienswaardigheden onderweg. U kan achter de Sejalandsfoss
waterval gaan staan, wandelen naar de Skogafoss waterval en u vergapen aan de ongelofelijke rotsformaties.
U rijdt langs de Zuidkust van IJsland tot aan Vik i Myrdal,
een klein, charmant dorpje omringd door hoge mooie vogelklippen. Daarna maakt u een wandeling op de zwarte
lavastranden aan Vik en geniet u van de aanblik van de
vogelkliffen van Dyrhólaey en Reynisfjara.
Dag 3: Golden Circle en Fontana baths
Ontbijt in het hotel. Vandaag nemen we u mee op een tour
langs de onmisbare hoogtepunten van Zuid-IJsland. We
rijden langs de vruchtbare laaglanden van Zuid-IJsland
en bezoeken de mooiste waterval, Gulfoss, de spuitende
warmwaterbronnen in de Geysir regio en het uitzonderlijk

Dag 1: aankomst
Neem bij uw aankomst in Reykjavik de transfer naar het
centrum van Reykjavik en uw hotel.
Dag 2: Reykjavik - Gullfoss/Geysir (ca. 110 km)
Ontbijt in het hotel. U heeft vandaag tijd om Reykjavik verder
te ontdekken en misschien eens een bezoekje te brengen
aan de Hallgrimskirkja kerk, de Perlan, het Nationaal Museum van IJsland, de haven en de bekende 101 wijk. In de
loop van de namiddag gaat u naar het autoverhuurcentrum voor uw huurwagen en dan rijdt u het binnenland in
richting Gullfoss. Overnachting in de regio Gullfoss/Geysir.
Dag 3: Gullfoss-Geysir-Thingvellir (max. 130 km)
Ontbijt in het hotel. Vandaag staan er enkel hoogtepunten
op het programma. U bezoekt de mooiste waterval van
Ijsland: de ´gouden waterval´ Gulfoss. Het uitzonderlijk
mooie Þingvellir National Park waar het eerste parlement
opgericht werd in 930. Þingvellir ligt aan de oevers van
het grootste meer van IJsland. U ziet er ook hoe de Noord-Amerikaanse en de Europese tectonische platen uit elkaar
drijven. De Geysir, de spuitende geiser Strokkur en ontelbare warmwaterbronnen en modderpoelen zullen voor een
onvergetelijke dag zorgen. Onderweg geniet u van een
ontspannen bad in de Laugarvatn Fontana Baths. Overnachting in de regio Gullfoss/Geysir.
Dag 4: Gullfoss/Geysir - Vík (ca. 175 km)
Na het ontbijt gaat u op weg naar het zuiden van het
eiland. Onderweg maakt u een stop aan het vulkanisch
gebied van de Eyjaflallajökull uitbarsting van 2010 en de
Seljalandsfoss en de Skogafoss. Beide prachtige, indrukwekkende watervallen. Kort bij Vík mag u zeker de vogel-

mooie Þingvellir National Park waar het eerste parlement
opgericht werd in 930. Onderweg kan u genieten van een
stop aan de Laugarvatn Fontana Baths voor een bad in
heerlijk warm thermaal water. Overnachting in Reykjavik.
Dag 4: Reykjavik - Keflavik
Ontbijt in het hotel. Maak een wandeling door Reykjavik
en bezoek de bezienswaardigheden zoals Perlan, de kathedraal Hallgrimskirkja, het nationaal museum, de haven
maar ook de bekende wijk 101. In de namiddag rijdt u
richting Keflavik waarbij we u aanraden de zuidelijke weg
te nemen zodat u een mooi zicht krijgt op de lavavelden
van Reykjanes en onderweg de Krýsuvík warmwaterbronnen en de Reykjanesviti vuurtoren kan bezoeken.
Dag 5: vertrek
Ontbijt in het hotel en vertrek terug naar huis.
Optionele excursies
Dag 2: Solheimajökull Glacier Exploration - 3,5u. Prijs per
volwassene: € 105 en € 75 per kind 10-15j.
Dag 3: Silfra Snorkling Tour Þingvellir - 4-5u. Prijs per volwassene: € 144. Niet geschikt voor kinderen -12j.

Prijzen per persoon voor deze mini aurorondreis
Standaard hotel YSGN1ST		

YSGN1ST
Dubbel

Single

Triple

Kind 6-11j.

A:1/10/20-31/10/21,1/4-30/4/22		 401,00

675,00

359,00

173,00

Extra nacht 1/10-31/10/21,1/4-30/4/22		

92,00

157,00

77,00

44,00

B:1/11-19/12/21,3/1-31/3/22		 350,00

584,00

321,00

173,00

Extra nacht 1/11-19/12/21,3/1-31/3/22		

138,00

69,00

44,00

80,00

Kind 0-5 jaar: gratis zonder bed, met bed zie prijs kind 6-11j. Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer?
Vraag een offerte. Periode 20/12/21-2/1/22 met toeslag voor de overnachtingen in Reykjavik.
Inbegrepen in de prijs: 4 overnachtingen met ontbijt in een standaard hotel in kamer met badkamer, inkom voor
Laugarvatn Fontana, documentatiemap en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, huurwagen, niet-vermelde maaltijden, niet-vermelde inkomgelden en excursies.
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kliffen van Dyrhólaey en Reynisfjara niet missen, ze zijn
gewoon verbazingwekkend. We raden ook een wandeling
over de zwarte lavastranden van Vik aan. U eindigt de dag
met een overnachting in de omgeving van Vík.
Dag 5: Skaftafell Nationaal Park - Jökulssárlón Gletsjer
lagune
Ontbijt in het hotel. U rijdt door de Skeidararsandur vlakte
naar het Skaftafell Nationaal Park, een mooie oase met
talloze wandelmogelijkheden. Daarna verder naar de
adembenemende gletsjermeer van Jokulsarlon met zijn
drijvende ijsbergen. U zal zeker genieten van enkele mooie
uitzichten over de machtige Vatnajökull gletsjer. Overnachting in de omgeving van Vík.
Dag 6: Vík - Reykjanes - Keflavik
Na het ontbijt vertrekt u voor een tocht langs de indrukwekkende zuidkust van het Reykjanes schiereiland. Geniet van
de prachtige, onwezenlijke lavalandschappen. Trek onderweg zeker tijd uit voor een bezoek aan de de Krýsuvík warmwaterbronnen en de Reykjanesviti vuurtoren. Overnachting
in Keflavik.
Dag 7: retour

Beauty of the South
7 dagen/6 nachten
vanaf € 512 p.p.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Reykjavik. De lijnvluchten van Icelandair zijn
steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten en huurwagen volgens uw keuze inbegrepen.

© GJ Travel

´Zuid-IJsland´

Optionele excursies
Dag 3/4: Silfra Snorkling Tour Þingvellir - 4/5u.
Prijs p.p.: € 144. Niet geschikt voor kinderen -12j.
Dag 3/4: Langjökull Snowmobile Gulfoss - 3-4u. waarvan
1u sneeuwscootersafari/2 per sneeuwscooter.
Prijs p.p.: € 207
Dag 5: Skaftafell Blue Ice Experience - gletsjerwandeling 2,5-3u. Prijs per volw.: € 113 en € 83 per kind 8-14j.

Prijzen per persoon voor de rondreis

YSGN2ST

Standaard hotel		
Dubbel
Single
Triple
Max. 1 kind
					
6-11j.
A:1/10-31/10/21, 1/4-30/4/22		

600,00

1000,00

570,00

Extra nacht 1/10-31/10/21,1/4-30/4/22		

92,00

157,00

77,00

44,00

B:1/11-20/12/21,3/1-31/3/22		 512,00

844,00

489,00

259,00

Extra nacht 1/11-20/12/21,3/1-31/3/22		

105,00

67,00

44,00

63,00

259,00

Max. 1 kind -6j.: gratis zonder eigen bed, indien met bed prijs kind 6-11j. Periode 20/12/21-2/1/22 met toeslag voor
de overnachtingen in Reykjavik. Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte.
Inbegrepen in de prijs: 6 overnachtingen met ontbijt in kamer met badkamer, transfer bij aankomst van de luchthaven naar het hotel, inkom voor Laugarvatn Fontana, documentatiemap, bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, huurwagen, niet-vermelde maaltijden en niet-vermelde inkomgelden of excursies.
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IJsland

Voorwaarden
Algemene voorwaarden Geschillencommissie Reizen vzw
voor pakketreisovereenkomsten
© Visit Iceland

Autorondreis

Best of South & West
8 dagen/7 nachten
vanaf € 690 p.p.

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten
naar Reykjavik. De lijnvluchten van Icelandair zijn
steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten en huurwagen inbegrepen.

Prijzen p. p. voor de rondreis
Standaard hotel
		

YSGN3ST

1/10-31/10/21 1/11/211/4-30/4/22 31/3/22

A: Dubbel/Twin

725,00

690,00

B: Single

1194,00

1132,00

C: Tripel		

705,00

673,00

Max. 1 kind -3j.: gratis zonder bed, 3-12j.: € 326,50
(€ 388 in periode 1/10/21-30/4/22)
Inbegrepen in de prijs: 7 overnachtingen met
ontbijt, een gletsjerwandeling, documentatiemap
en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, huurwagen, niet-vermelde maaltijden en niet-vermelde inkomgelden.
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De Golden Circle, het Snaefellsnes schiereiland, het Skaftafell Nationaal Park, de Jökulsárlón gletsjer lagune,
Snaefellsnes, Borgarfjördur... zomer of winter altijd even indrukwekkend ! IJsland mag dan wel IJsland heten
maar toch is de gemiddelde temperatuur in de echte winter slechts -1°C en valt het dus wel mee om IJsland in
de winter te bezoeken.
Dag 1: aankomst
Rijdt na aankomst in Keflavik richting Reykjavik waar u tijd
heeft voor een eerste verkenning van de hoofdstad.
Overnachting in Reykjavik.

geisers Geysir en Strokkur, de ´gouden waterval´ Gulfoss
en maakt u een wandeling in het onvergetelijke Þingvellir
Nationaal Park. Overnachting in de omgeving van Borgarnes.

Dag 2: Reykjavik - Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell (max.
250 km)
Een mooie rit langs enkele natuurlijke wonderen staat vandaag op het programma als u door het Laki lavaveld naar
het oosten rijdt. Hou halt bij de Seljalandsfoss en de Skógafoss watervallen en geniet van de pracht van de natuur.
Overnachting in de omgeving van Kirkjubaejarklaustur/
Skaftafell.

Dag 6: Snaefellsnes Peninsula
Ga zeker op ontdekking in het Snaefellsnes Nationaal Park
met zijn indrukwekkende gletsjer, zijn prachtige zand- en
steenstranden, zijn uitgestrekte lavavelden, zijn vogelkliffen, zijn grillige rotsformaties en de prachtige rotsbogen
langs de kustlijn. De Snaefellsnes vulkaan heeft trouwens
dienst gedaan als inspiratie voor Jules Verne´s “Reis naar
het middelpunt van de aarde”.
Overnachting in de omgeving van Borgarnes.

Dag 3: Skaftafell Nationaal park - Vatnajokull gletsjer Jökulsárlón gletsjer lagune
Het Nationaal Park Skaftafell ligt tussen de plaatsjes Kirkjubæjarklaustur en Höfn in het zuiden van IJsland. Het
park heeft een overweldigende natuur en is één van de
zeldzame plaatsen op IJsland met een natuurlijk bos: het
Bæjarstaðarskógur. De Vatnajokull gletsjer is de grootste
gletsjer van IJsland. Een wandeling onder begeleiding
van een ervaren gids (1/10-30/4, 1/10-31/10) is een
must ! De Jökulsárlón gletsjer lagune is zo één van die tot
de verbeelding sprekende plaatsen op IJsland. De lagune
beslaat een oppervlakte van iets minder dan 20 vierkante
kilometer en wordt door een landengte gescheiden van
de oceaan. Spectaculair is dat er grote stukken ijs in diverse kleuren in de lagune drijven. Deze zijn afkomstig
van een zijarm van de Vatnajökull-gletsjer. Geniet van een
boottocht op het gletsjermeer (1/5-30/9). Een onvergetelijke ervaring! Overnachting in de omgeving van Kirkjubaejarklaustur/Skaftafell.
Dag 4: Kirkjubaejarklaustur/skaftafell - Hella/Selfoss
Na het ontbijt rijdt u terug westelijk en is uw eerste stop
in Vik waar u even de tijd neemt voor een wandeling
over de zwarte lavastranden. Daarna mag een stop aan
de vogelkliffen van Dyrhólaey en Reynisfjara niet op uw
programma ontbreken. Ze zijn gewoon verbazingwekkend
!Overnachting in de omgeving van Hella/Selfoss.
Dag 5: Hella/Selfoss - Borgarnes
Vandaag gaat de rit via de Golden Circle naar het westen
van IJsland. Op de Golden Circle bezoekt u de bekende

Dag 7: Borgarnes - Borgarfjördur - Keflavik
´s morgens gaat u op ontdekking uit aan het Borgarfjördur waarna u verder rijdt richting Reykjavik en daar de weg
neemt naar Keflavik. In Vogar gaat het dan richting Grindavik waarbij u de mogelijkheid heeft om te gaan relaxen in
het geothermaal zwembad van de Blue Lagoon of u kiest
ervoor om verder naar het zuiden te rijden en een rondje te maken via de Reykjanesviti, een van de boeienste
vuurtorens van het gebied, omringd door een schitterend
landschap van steile kliffen en een geothermisch gebied.
Overnachting in Keflavik.
Dag 8: retour
OPTIONELE EXCURSIES winterseizoen 1/10/21-30/4/22
Dag 5: Laugarvatn Fontana Spa. Prijs: € 35/volw. en € 17/
kind 0-13j.
Dag 5: Langjökull Snowmobile Gulfoss - 3-4u. waarvan
1u sneeuwscootersafari/2 per sneeuwscooter. Prijs per
persoon: € 206
Dag 6: Vatnshellir Cave Explorer - 45 min. Prijs:€ 31/volw.
en € 13/kind 0-12j.
Dag 7: Into the Glacier Classic Tour - vertrekpunt Husafell.
Prijs: € 192/volw., € 96/kind 12-15j. en gratis/kind -12j.

Artikel 1: Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en
reisdiensten van 21 november 2017.
Artikel 2: Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van
de pakketreisovereenkomst
2.1 De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger,
voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk
voorgeschreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van
toepassing is op de pakketreis:
1° de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de
data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen
en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats
van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog
niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de
accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen
in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden
verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden
verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte
mobiliteit;
2° de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de
soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3° de betalingsmodaliteiten;
4° het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de
pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de
overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5° algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake
paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering
benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over
formaliteiten op gezondheidsgebied;
6° de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling
van een opzegvergoeding;
7° inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2 De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3 De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt
een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.
Artikel 3: informatie door de reiziger
3.1 De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de
organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken
omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor
het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra
kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in
rekening worden gebracht.
Artikel 4: de pakketreisovereenkomst
4.1 Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn
verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is
deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een
duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of
een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een
papieren kopie te vragen.
4.2 De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige
inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals
vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1° de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2° dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3° de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de
bescherming bij insolventie;
4° de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de
reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de
mogelijke non-conformiteit;
5° de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te
melden;
6° informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen
met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn
verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7° informatie over de interne klachtenbehandeling;
8° informatie over de Geschillencommissie Reizen en het platform van de E.U.
voor online geschillenbeslechting; 9° informatie over het recht van de
reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3 Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de
reiziger:
1° de nodige ontvangstbewijzen
2° de vouchers en vervoerbewijzen
3° informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over
de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops,
aansluitingen en aankomst.
Artikel 5: De prijs
5.1 Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen
worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet.
In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de
prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van
veranderingen in:
1°de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen
kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2°de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst
begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de
uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van
toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op
vliegvelden, of
3°de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een
prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2 Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger
de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3 Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger
uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame
gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een
pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die
prijsverhoging en een berekening.
5.4 In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de
administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde
terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die
kosten.
Artikel 6: Betaling van de reissom
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten
van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale
reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de
vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de
organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met

de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de
reiziger.
Artikel 7: Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst
7.1 De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon
die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op
voorwaarde dat hij:
1° de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk
7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de
hoogte stelt, en
2° de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2 Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst
overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog
verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen
die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de
overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.
Artikel 8: Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of
de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor
worden veroorzaakt.
Artikel 9: Wijziging door de organisator voor de afreis
9.1 De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met
uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet
eenzijdig veranderen, tenzij:
1° de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2° het om een onbeduidende verandering gaat, en
3° de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals
bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2 Indien, vóór het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet
een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te
wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger
tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer
dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te
lichten en hem op de hoogte te brengen:
1° van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de
pakketreis;
2° van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij
hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3° van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van
zijn besluit;
4° van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven
termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch
beëindigd wordt, en
5° in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de
prijs ervan.
9.3 Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de
vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten
van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende
prijsvermindering.
9.4 Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt
opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt
de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de
overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.
Artikel 10: Opzegging door de organisator voor afreis
10.1 De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1° indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven,
kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de
reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in
kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn,
maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer
dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee
à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan
twee dagen duren, of
2° indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare
en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het
begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt
opgezegd.
10.2 In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen
die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende
schadevergoeding verschuldigd te zijn.
Artikel 11: Opzegging door de reiziger
11.1 De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen
vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden
verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór
het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en
inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld,
stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van
de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit
alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2 De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke
gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke
gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de
plaats van bestemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder
betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging
van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger
recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde
bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende
schadevergoeding.
11.3 De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen
terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de
opzegvergoeding.
Artikel 12: Non–conformiteit tijdens de reis
12.1 De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een
eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de
pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2 Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst
wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij
dat:
1° onmogelijk is, of
2° onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate
van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger
recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig
artikel 15.
12.3 Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door
de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de
mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven
te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien
de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een
onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4 Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht,
biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere
arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere
kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis
van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende
prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen
indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering
ontoereikend is.
12.5 Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering
van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de
reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de
pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding
opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een

schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer
omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of
de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de
reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6 Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten
van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per
reiziger.
12.7 De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing
op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden,
op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen
die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten
minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van
hun bijzondere behoeften.
12.8 De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de
betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van
de Unie niet kan beroepen.
12.9 De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie
hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten,
verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.
Artikel 13: Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of
wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel
14.1 De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die
in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten
door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2 Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is
gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de
verplichtingen voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de
organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven
voorwaarden voldoet.
Artikel 15: Prijsvermindering en schadevergoeding
15.1 De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere
periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende
diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de
reiziger te wijten is.
15.2 De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De
schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3 De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator
aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst
begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon
worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
Artikel 16: Verplichting tot bijstand
16.1 De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger
die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1° nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke
autoriteiten en consulaire bijstand;
2° de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het
vinden van andere reisarrangementen.
16.2 Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de
reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen.
Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten
gedragen door de organisator.
Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel
mogelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de
doorverkoper.
17.2 Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de
reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden aan de organisator of doorverkoper, zodat naar een
oplossing kan worden gezocht.
17.3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger
onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde
van de reisovereenkomst zonder vertraging bij de organisator of de
doorverkoper een klacht indienen op een bewijskrachtige manier.
Artikel 18: Verzoeningsprocedure
18.1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke
regeling nastreven.
18.2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken
partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en
een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen.
18.4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde
een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Artikel 19: Arbitrage of rechtbank
19.1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan
de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de
Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de
rechtbank.
19.2 De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de
Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als
verwerende partij.
19.3 De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage
slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér
dan 1.250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10
kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met
ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een
vordering vanaf 1.251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie
Reizen
19.4 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement,
en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de
onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk
kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf
tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door
de rechtbanken beslecht worden.
19.5 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het
geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over
het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van de Geschillencommissie Rezen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere voorwaarden Gallia
Artikel 1: prijzen
1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is - behoudens
kennelijke materiële vergissing - vast en alle verplichte diensten zijn
inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel
ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
2. De prijs is aangeduid per persoon of per appartement/woning/huurwagen in de prijstabel
3a. De prijzen bevatten verblijf in B&B, Inn, hotel of appartement/woning met
maaltijden zoals voorzien in het programma.
3b. De prijzen bevatten in het geval van vliegtuigvervoer de retourplaatsen
per persoon en de luchthaventaksen, in geval van ferry-overtochten de

prijs per wagen, per kajuit en de eventuele maaltijden per persoon.
De prijzen in 3a/3b bevatten ook de nodige BTW en de vergoeding
verzekering tegen insolvabiliteit
4. Niet inbegrepen zijn alle persoonlijke uitgaven, fooien, kruierskosten,
verblijfstaksen en kosten voortvloeiend uit de faciliteiten van het hotel, die
niet uitdrukkelijk vermeld staan als inbegrepen in de prijs.
5. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdiensten worden doorgeven
zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn
geldig.
6. Last minute reservaties: Indien u een hotel/app reserveert binnen 8
dagen voor vertrek dan rekenen wij € 10 per hotel/app.
7. De prijzen zijn berekend op basis van
a) wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland
die op 1/5(winterbrochure) en 1/10(ontdek brochure) bekend waren.
b) taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding.
c) de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element
uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum van de te koop
aanbieding.
8. Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger
de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval
heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de
organisator heeft betaald.
Artikel 2: formaliteiten
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
Voor Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen
en IJsland is een identiteitskaart voldoende indien u over de Belgische
nationaliteit beschikt. Voor andere landen en indien u over een andere
nationaliteit dan de Belgische beschikt, neemt u contact op met de
desbetreffende ambassade.
2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken(Kid´s
ID). Kinderen die niet vergezeld worden door hun ouders, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen
om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit
het betrokken land is vermeld, eventals het adres waar zij hun vakantie
doorbrengen en hun adres in België.
3. Huisdieren kunnen enkel meegenomen worden op reis mits rekening
wordt gehouden met de specifieke richtlijnen die door Gallia worden vertrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften.
Gallia aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele
schade of moeilijkheden die voortvloeien uit het mee op reis nemen van
huisdieren.
Artikel 3: Bagage
Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren
bagage van de luchthaven een ´property irregularity report´ invullen. Zonder dit
document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per
autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd.
Artikel 4: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis
gewijzigd kunnen worden.
Artikel 5: Annulerings- en/of bijstandsverzekering
Een annulerings- en/of bijstandsverzekering is niet in de prijs inbegrepen.
Gallia biedt u de mogelijkheid om tegen de beste voorwaarden een verzekering
te reserveren.
Artikel 6: wijzigingen door de reiziger
Elke wijziging van vertrekdatum, hotel of passagiers valt onder de annuleringsvoorwaarden.
Alle wijzigingen door de reiziger worden in de mate van het mogelijke aanvaard,
mits betaling van de onderstaande administratiekosten:
1. Alle wijzigingen tot 30 dagen voor afreis: € 75 per dossier
2. Alle wijzigingen vanaf 30 dagen voor afreis: € 100 per dossier
3c.

Opgelet: Deze kosten kunnen eventueel vermeerderd worden met de
wijzigingskosten ons aangerekend door de rederijen in geval van de huur
van een cruiser of door het sneeuwkasteel/iglo/glazen iglo/Snowman World/
aurora cabin, de ijsbreker Sampo, de lokale safarimaatschappij, de verhuurmaatschappijen ingeval van huur camper, de lokale immobilienmaatschappijen in het geval van vakantiewoningen in Ierland en evenementbureaus in
het geval van tickets voor speciale events.
Indien in de reis lijnvluchten zijn inbegrepen kunnen de kosten voor
deze tickets oplopen tot 100% afhankelijk van het soort ticket en of ze al
uitgeschreven zijn.
Artikel 7: annulering door de reiziger
1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval
betaald te worden door de reiziger.
2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De
juiste datum van de annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum
van ontvangst, tijdens de werkuren, door de reisorganisator.
3. Vergoeding:
Tot 2 maanden voor afreis: 10% van de totale reissom met een minimum
van € 100 per dossier
Van 2 maanden voor afreis tot 31 dagen dagen voor afreis: 20% van de
totale reissom met een minimum van € 100 per dossier.
Van 30 tot 22 dagen voor afreis: 30% van de reissom.
Van 21 tot 15 dagen voor afreis: 55% van de reissom.
Van 14 tot 8 dagen voor afreis: 80% van de reissom.
Vanaf 7 dagen voor afreis: 100% van de reissom.
Er is steeds een minimum van € 100 verschuldigd per dossier.
Opgelet: voor huurboten, vakantiewoningen, campers, begeleide rondreizen,
lijnvluchten, verblijf in het sneeuwkasteel/iglo/glazen iglo/Snowman World/
aurora cabin, huur huifkar, kerst- en nieuwjaarsarrangementen kunnen
de annuleringskosten 100 % bedragen, ongeacht het moment waarop
u annuleert.
Artikel 8: aansprakelijkheid
1. De Gallia brochures/website werden opgemaakt volgens gegevens die
ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien
zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de
aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de
reisorganisator worden meegedeeld.
2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de
opstapplaats.
Artikel 9: Klachtenregeling
1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld
op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart
tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst.
2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald
mits het indien van een geschreven attest uitgaande van de betrokken
dienstenverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de
reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost
kunnen worden, is alleen de rechtbank van Hasselt bevoegd.
Verantwoordelijke uitgever:
Gallia BVBA - verg. A5997 - Ph.Bellemans • Maatschappelijke zetel:
Weyerstraat 119/001, 3850 NIEUWERKERKEN-Kozen - BE0475.652.663.
Conform art. 36 van de reiscontractenwet is Gallia BVBA door
het Garantiefonds Reizen, Dobbelenberg, Metrologielaan 8,
B-1130 BRUSSEL, Tel. +32-(0)2/240.68.00, verzekerd om in geval van
financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder
na te komen.
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Reizen beleven
Vraag bij uw reisagent ook onze andere brochures of
bezoek onze website www.gallia.be

VAREN

ONTDEK

België - Nederland - Frankrijk - Duitsland

Ierland - Schotland - Wales - Engeland - Denemarken

Schotland - Ierland - Canada

Zweden - Finland - Noorwegen - IJsland

Geldig van 14 maart tot 31 oktober 2021

Geldig van 1 april tot 31 oktober 2021

‘21

GENIET
België - Luxemburg - Nederlands Limburg

‘21

‘21

EXPLORE

‘21

Canada - Alaska

Duitsland - Noord-Frankrijk

Volg ons op

Geldig van 1 april tot 31 oktober 2021

https://www.facebook.com/GALLIAexperience.travel/
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Geldig van 1 januari tot 31 december 2021

