Magic North
4 dagen/3 nachten

Ervaar het magische noorden tijdens dit 4-daags arrangement 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.
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 waardoor u ´s avonds keuze heeft uit verschillende restaurants. 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: Ontdek de Lapse wildernis
Vanmorgen wordt u vroeg opgehaald voor een unieke dag in de Lapse natuur. Met deze safari rijdt u met de
sneeuwscooter in noordelijke richting door de prachtige bossen. Onderweg wordt er verschillende keren
gestopt om de natuur in u op te nemen. Na een tijdje komt u toe aan een Wilderness Lodge, een traditionele
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blokhut van de houthakkers, prachtig gelegen aan de Raudanjoki rivier. Hier kan u een wandeling maken
langs de rivier met zijn stroomversnellingen en ongerepte natuur. Een heerlijke soeplunch wordt bereid en
opgegeten bij het kampvuur zodat u opgewarmd en vol energie de terugrit kan aanvangen. Hou er rekening
mee dat dit een lange sneeuwscootertocht is en dat u dus langer blootgesteld bent aan de koude. Voor zo
een sneeuwscootertocht is het aangenamer om alleen op een sneeuwscooter te rijden. Na de safari heeft u
nog wat vrije tijd om te relaxen in de sauna van het hotel. Vanavond raden wij u aan één van de restaurants
van Rovaniemi uit te proberen en wat van de typische sfeer op te snuiven.
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.
Santa´s Igloos Arctic Circle
Alle kamers ingericht met alle modern comfort zoals TV, minibar en een mooie badkamer met douche, wc en
haardroger.
Type A: Santa´s standaard Igloo
Type B: Santa´s superior Igloo met sauna
Santa´s Hotel Santa Claus
Alles kamers ingericht met telefoon, TV, radio, thee- en koffiezetfaciliteiten, minibar, draadloos internet en
badkamer met bad/douche, wc en haardroger.
Type A: standaard kamer 22m²
Type B: superior kamer 28m²-31m², sommige met balkon(op aanvraag)
Standaard arrangement FIROMN1A met combinatie van Type A in beide logementen
Comfort arrangement FIROMN1B met combinatie van Type B en Type B.
Inbegrepen in het arrangement:
Transfer van Rovaniemi luchthaven naar Santa´s Igloos Arctic Circle
1 overnachting met ontbijt in Santa´s Igloos Arctic Circle
Transfer van Santa´s Igloos Arctic Circle naar Santa´s Hotel Santa Claus
2 overnachtingen met ontbijt in Santa´s Hotel Santa Claus
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.

Dit programma is niet geschikt voor kinderen omwille van de lengte/zwaarte van de safari op dag 3 !
Prijzen per persoon per arrangement
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Finland/Rovaniemi/MagicNorth.htm .
Toeslag solo rijden dag 3: € 79 pp
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