Incentive Harriniva – Fins Lapland – 10 personen
Verblijf in het gezellige Harriniva Holiday Centre
• Hondensledetocht
Lange sneeuwscootersafari met bezoek aan rendierboerderij
• Overnachting in een sneeuwiglo
• Dagelijks gebruik van de Finse sauna
•

•

Harriniva Holiday Centre ****
Het Harriniva Holiday Centre is mooi gelegen aan de
rivier in het kleine plaatsje Muonio op de grens
tussen Finland en Zweden op anderhalf uur rijden
van de luchthaven. De Poolcirkel ligt ongeveer 230km
ten zuiden van het hotel en ook het mooie PallasOunastunturi Nationaal Park ligt niet veraf. Dit
gezellige hotel in wildernisstijl beschikt over een
lekker restaurant, bar, lounge met open haard,
verschillende sauna’s en een eigen hondenkennel
met meer dan 400 uitgelaten huskies. Je overnacht in
comfortabele dubbel kamers met privé-faciliteiten en
kan de tweede nacht desgewenst doorbrengen in
een echte sneeuwiglo.

Programma 3 dagen / 2 nachten
Dag 1: Aankomst in Kittilä en transfer naar het Harriniva Holiday Centre
Finnair-vluchten Brussel-Helsinki en Helsinki-Kittilä met aansluitende transfer (1u30)
langs ongerepte sneeuwlandschappen naar het hotel. Vrije tijd om uitgebreid te
genieten van de sauna gevolgd door een heerlijk 3-gangen welkomstdiner in het
gezellige restaurant.
Dag 2: Multi-activiteitendag en overnachting in een sneeuwiglo
Stevig ontbijtbuffet in het hotel en klaarmaken voor een dag vol actie. Eerst maken we
een opwindende hondensledetocht van ongeveer 9km (2 personen/slede) in de
prachtige omgeving van het hotel. Vervolgens ruilen we de hondenslede voor een
sneeuwscooter en maken we een safari van ongeveer 50km door besneeuwde bossen
en over bevroren meren (2 personen/scooter). Onderweg wordt halt gehouden bij de
rendierboerderij en maken we een korte rit met de rendierslede. Vervolgens genieten
we van een wildernislunch op de boerderij alvorens terug te keren naar het hotel met
de sneeuwscooter. Vrije tijd om te genieten van de saunafaciliteiten en 3-gangen diner
in het restaurant.
Desgewenst kan de nacht doorgebracht worden in een ruime sneeuwiglo met meerdere
aparte kamers. Dankzij een thermische slaapzak en rendiervellen blijf je lekker warm.
Een ervaring die je nooit meer vergeet!

Dag 3: Transfer naar de luchthaven en afscheid
Uitgebreid ontbijtbuffet en klaarmaken voor vertrek. Transfer (1u30) naar de
luchthaven en afscheid van Fins Lapland. Finnair-vluchten Kittilä-Helsinki en HelsinkiBrussel met aankomst in de vooravond.

Prijs van dit programma bedraagt € 599 per persoon zonder vluchten
Inbegrepen:
• Alle transfers
• 2 overnachtingen in het Harriniva Holiday Centre
• 1 overnachting in een sneeuwiglo
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1 x wildernislunch

•
•
•
•
•

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

Vermelde pakketprijs is geldig gedurende het winterseizoen 2009-2010 onder voorbehoud van beschikbaarheid. Vluchten met Finnair zijn niet
inbegrepen en zijn mogelijk vanaf €441 incl. €101.47 luchthaventaksen en €15 ticket fee per persoon in Z-klasse naargelang beschikbaarheid.

Niet inbegrepen:
• Dranken (alcoholische en frisdranken)
• Persoonlijke uitgaven
Optioneel:
• Vluchten = vanaf € 441 per persoon in Z-klasse
• Supplement voor single sneeuwscooter = € 90 per persoon
• Annuleringsverzekering
• Bijstandsverzekering
Nuttige info:
• Minimaal aantal deelnemers = 10 personen.
• Overnachting in Harriniva Holiday Centre en sneeuwiglo op basis van dubbel kamers.
• Begeleiding is steeds Engelstalig.
• De excursies worden standaard voorzien met 2 personen per slede/scooter. Single sneeuwscooter mogelijk
mits supplement.
• Het eigen risico voor schade aan een sneeuwscooter bedraagt steeds € 550 per bestuurder per ongeval. Een
geldig rijbewijs is verplicht.
• Omwille van de weersomstandigheden kan de volgorde van het programma aangepast worden of kunnen
activiteiten worden geannuleerd.
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