Arctic Light Hotel
(grand prestige)

(c)Arctic Light Hotel, Visit Rovaniemi
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 en een slaapkamer met king size bed, badjassen en slippers, kitchenette. Mooie
kerstdecoratie doorheen het huisje.
Maaltijden: Zeer uitgebreid ontbijtbuffet met biologische toets.
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Info:Transfer van de luchthaven naar het hotel en v.v. gebeurt best met de Airport Bus ( www.airportbus.fi ) of
taxi.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Rovaniemi. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.
Prijzen per persoon, per nacht FIRO014
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Rovaniemi/Arctic_Light_Hotel.htm .
Kind -4j.: gratis in babybed. Kind 4-11j.: € 41,25 in periode A en € 53,75 in periode B.
3de volw.: € 62,50 in periode A en € 77,50 in periode B.
Half pension volwassene: € 57,50 in periode A en € 70 in periode B.
Half pension kind 4-11j.: € 30 in periode A en € 37,50 in periode B.
Verplicht minimum 3 nachten reserveren in periode B !
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