Incentive Zweeds Lapland – 30 personen
Verblijf in het mijnstadje Kiruna
• Avontuurlijke sneeuwscootersafari
• Bezoek aan het wereldberoemde ijshotel van Jukkasjärvi
• 2-daagse hondensledetocht met overnachting in wilderniskamp
• IJsviscompetitie en winterbarbecue
•

Programma 4 dagen / 3 nachten
Dag 1: Aankomst in Kiruna
SAS vluchten Brussel-Stockholm en Stockholm-Kiruna met aansluitende transfer naar
het Scandic Hotel Ferrum in Kiruna (15 minuten). Lichte lunch (incl. water/koffie/thee)
in het hotel en briefing over het programma. Vervolgens begeleide wandeling in Kiruna
gedurende 1h30 met bezoek aan de grootste ondergrondse ijzermijn ter wereld.
Transfer naar een restaurant in de stad voor diner en vervolgens naar het hotel.
Dag 2: Sneeuwscootersafari en bezoek aan het ijshotel
Stevig ontbijtbuffet in het hotel en klaarmaken voor een sneeuwscootersafari. Transfer
naar het startpunt en een korte introductie over het rijden met de sneeuwscooter. Er
wordt een flexibel traject gevolgd door prachtige besneeuwde landschappen (2
personen per sneeuwscooter). Onderweg wordt halt gehouden voor een warme lunch
in de wildernis (incl. bessensap/koffie/thee). Er is ook een stop voorzien bij het
wereldberoemde ijshotel van Jukkasjärvi voor een kort bezoek en drink in de ijsbar. ’s
Avonds uitgebreide winterbarbecue (incl. water/koffie/thee) in een lavvu (Lapse tent)
van het Väkkäräjärvi Wilderness Camp. Transfer terug naar het hotel voor overnachting.
Dag 3: 2-daagse hondensledetocht met overnachting in wilderniskamp
Ontbijtbuffet in het hotel en transfer naar de hondenkennel waar 120 uitgelaten
siberische en alaskahuskies de groep opwachten. Korte introductie over het besturen
van de hondenslede en vertrek voor een prachtige 2-daagse tocht. Onderweg lunch in
de vrije natuur. Aankomst in de namiddag in het gezellige wilderniskamp gevolgd door
een ijsviscompetitie. Lekker diner (incl. water/wijn/bier/koffie/thee) en overnachting in
verschillende hutten voor 2 tot 8 personen elk. Het is ook mogelijk om de nacht door te
brengen in een lavvu (Lapse tent).
Dag 4: Vertrek
Laatste ontbijt en terug naar de hondenkennel met de hondenslede. Transfer naar de
luchthaven en SAS-terugvluchten Kiruna-Stockholm + Stockholm-Brussel.

Voorlopige richtprijs bedraagt € 1150 per persoon zonder vluchten
Inbegrepen:
• Alle transfers
• 2 overnachtingen in hotel in Kiruna in dubbels
• 1 overnachting in het wilderniskamp in hutten
• 3 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 3 x lunch

•
•
•
•
•

3 x diner
Gebruik van de sauna
Vermelde activiteiten (2 pers. op scooter/slede)
Engelstalige begeleiding
Thermische uitrusting

Vermelde pakketprijs is een voorlopige richtprijs voor het winterseizoen 2009-2010 onder voorbehoud van beschikbaarheid. Vluchten met
Scandinavian Airlines zijn niet inbegrepen en zijn mogelijk vanaf €495 incl. €144.49 luchthaventaksen en €15 ticket fee per persoon in U-klasse
naargelang beschikbaarheid.

Niet inbegrepen:
• Alle niet vermelde dranken (alcoholische en frisdranken)
• Persoonlijke uitgaven
Optioneel:
• Vluchten = vanaf € 495 per persoon in U-klasse
• Supplement voor single sneeuwscooter = op aanvraag
• Annuleringsverzekering
• Bijstandsverzekering
Nuttige info:
• Minimaal aantal deelnemers = 30 personen.
• Overnachting in het Hotel in Kiruna op basis van dubbel kamers en gedeelde kamers in het wilderniskamp.
• 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 ongeveer € 800 per bestuurder per ongeval.
Een geldig rijbewijs is verplicht.
• Omwille van de weersomstandigheden kan de volgorde van het programma aangepast worden of kunnen
activiteiten worden geannuleerd.
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