Lapland tijdens de Krokusvakantie 2019
Welkom in Vuokatti, Finland, land van het Noorderlicht. Deze regio garandeert u onvergetelijke ervaringen in de
wilde Finse natuur, die u nooit meer vergeet. Met een beetje geluk bent u zelfs getuige van één van de mooiste
natuurverschijnselen op de wereld, het Noorderlicht.

Dag 1: Aankomst te Kajaani / Vuokatti
Vandaag begint uw reis naar het noorden in Zaventem. Check- in voor uw Finnair vlucht vanuit Brussel via Helsinki
naar Kajaani. Transfer naar uw hotel. Geniet onderweg al van de mooie winterlandschappen. Wij kozen voor u
een schitterend Vuokatti & Suites hotel in de prachtige Finse natuur. U kunt rustig inchecken en de omgeving in u
opnemen.

Dag 2: Vuokatti (Husky introductie)
Ontbijt in uw hotel. Vandaag begint uw ervaring in de Finse wildernis. Transfer naar het Husky center, waar u de
spanning voelt stijgen wanneer de honden hun loop outfit bekomen en worden ingedeeld in een hondenteam. Het
ervaren team van gidsen, van Vuokatti safari’s, zal u de basiszaken bijbrengen van het rijden met een hondenslee,
alvorens u vertrekt langs het Nuppu en Nallo winterspoor. Dit ‘circuit’ is ongeveer 0,5 km lang en u zult
verschillende rondjes rijden. U krijgt ook een introductie tot het dagelijks leven van de Huskyhond en u kunt
genieten van een warm drankje. Volwassenen en ‘grotere’ tieners kunnen zelf rijden, terwijl kinderen, warm
ingeduffeld, plaats nemen aan boord van de slede. De rest van de dag kunt u genieten van uw resort, aan
‘tobogganing’ doen (= van een heuvelrug afglijden naar beneden op een plankje, slede, etc…) of een activiteit die
u verkiest, in Vuokatti is er immers een ruime keuze.

Dag 3: Vuokatti (Sneeuwscootertocht)
Ontbijt in uw hotel. Vandaag transfer naar het safari center en introductie tot het besturen van uw sneeuwscooter
. Deze tocht neemt u mee in de heuvels rond Vuokatti, waar u kunt genieten van een prachtig winters landschap.
Tijdens de terugtocht, stopt u voor een pauze met warme dranken en snacks. Deze uitstap is ook uiterst geschikt
voor beginners. De rest van de dag kunt u bijvoorbeeld eens de skipistes uitproberen of een andere activiteit.

Dag 4: Vuokatti (Wandeling met sneeuwschoenen)
Ontbijt in uw hotel. Een uitstap per “snowshoe” is ideaal om het winterlandschap van Vuokatti helemaal in u op te
nemen. De tocht vertrekt aan het safari center waar u aangeleerd krijgt hoe de sneeuwschoenen te gebruiken.
Daarna gaat het richting de heuvels rond Vuokatti, waar u de besneeuwde bossen en het wonderlijke
winterlandschap kunt waarnemen. Na de wandeling kunt u nog genieten van een warme drank en een snack.

Dag 5: Vuokatti (Husky safari)
Ontbijt in uw hotel. Uw laatste volledige dag in dit winter wonderland is aangebroken. Transfer naar het Husky
center waar u ondergedompeld in de drukte van het klaarmaken van de honden en daarna in een vredevolle en
surrealistische winterwereld buiten. Leer hoe u de honden klaarmaakt voor de tocht en leer hoe u de slede voor
langer tochten kunt bedienen. De tocht is ong. 6 km.U zal geïnspireerd worden door het vredevolle tempo en het
mooie landschap. Warme drank inbegrepen.

Dag 6: Reis huiswaarts
Ontbijt in uw hotel. In de voormiddag heeft u nog vrije tijd en nadien volgt de transfer naar de luchthaven van
Kajaani. U vliegt van hieruit met Finnair via Helsinki terug naar België.

Indien u bijkomende excursies wenst, zoals een Noorderlicht excursie, een “ijsbad nemen” in een bevroren
meer, toegang tot het Angry Birds activity park, toegang tot het Katinkulta spacenter, ijsvissen, … Vraag ons
hiernaar.

Prijs per persoon : vanaf 1450 €
Periode 02.03.2019 – 07.03.2019 gegarandeerd vanaf 10 deelnemers
Prijs per persoon in een standaard tweepersoonskamer : 1.450 euro *
Prijs per kind (4-12 jaar) op de kamer van de ouders : 1.105 euro * (maximaal 2 kinderen op een familiekamer
met de ouders mogelijk)
Toeslag half pension : 165 euro per volwassene en 110 euro per kind
* U reist per duo op de sneeuwscooter. Indien er een kind bij de ouders meereist, zit het kind in een slede.
Vluchten onder voorbehoud :
Vertrek op 02/03 te Brussel om 11u40, aankomst Helsinki om 15u15, aansluiting om 15u55, aankomst Kajaani
om 17u15
Terug op 07/03 te Kaajani om 17u35, aankomst Helsinki om 18u55, aansluiting om 20u05, aankomst Brussel
om 21u40


Inbegrepen
5 nachten in een hotelkamer (standaard) of familiekamer indien met kinderen, ontbijt inbegrepen
Vrij gebruik van de gym en sauna
De vluchten met Finnair vanaf Brussel naar Kajaani en terug.Uren onder voorbehoud
Transfer van de luchthaven Kajaani naar hotel en terug
Excursie Husky introductie, sneeuwscootertocht , wandeling met sneeuwschoenen, husky safari
Transfers naar het begin van de excursie en nadien terug naar het hotel
Tijdens de excursies winteroutfit (overalls, schoenen, handschoenen en beanie (= soort muts))



Niet inbegrepen
dossierkost
Persoonlijke uitgaven en niet in programma voorziene maaltijden

