Enjoy the wild nordic
5 dagen/4 nachten

(c)M.Libens, Wild Nordic
Op zoek naar een verblijf in de vrije natuur, ver weg van de stad, de lichtvervuiling en het lawaai. Liefhebber
van de stilte, de Lapse wildernis en het authentieke ? Geniet dan van dit ´Enjoy the wild Nordic arrangement´
met een verblijf in een uniek Laps wildernishotel te midden van de ongerepte bossen.
Dag 1: Aankomst in Lapland
Bij aankomst in Rovaniemi staat uw transfer u op te wachten om u te begroeten en naar uw Wilderness
Lodge te brengen. U geniet van een lekker diner in blokhut stijl restaurant en een zalige nacht.
Dag 2: Per sneeuwscooter naar een rendierboerderij en bezoek aan Santa Claus
Na het vroege ontbijt wacht de transfer om u naar het safarihuis te brengen. Daar krijgt u de nodige
thermische kledij aangepast en daarna vertrekt u voor een heerlijk avontuur. Na een mooie rit van ongeveer
1,5u per sneeuwscooter gaat het richting de rendierboerderij voor een korte, maar opwindende rit met een
iconische rendierslede(700 m). Tijdens een warm drankje in een typische Lapse ´kota´ neemt u deel aan de
mysterieuze Lapse Poolcircel ceremonie en ontvangt u een rendier rijbewijs. Daarna wacht u een lunchbuffet
in Santa Claus village en vrije tijd om het Santa Claus kantoor te bezoeken en de kerstman te gaan
begroeten. Vergeet niet uw kerstkaartjes te versturen uit het postkantoor van de kerstman en eens rond te
kijken in één van de vele mooie winkels. Na uw retourtransfer heeft u tijd om wat te relaxen voor het
avondeten, geserveerd in het gezellige restaurant in blokhutstijl. Kijk achteraf zeker uit naar het magische
noorderlicht.
Dag 3: Genieten van de natuur en de husky´s
Na het ontbijt verkent u de omgeving. U kan hier prachtige wandelingen maken over de uitgezette paden
langs de oevers van de prachtige Raudanjoki rivier met zijn bevroren stroomversnellingen. Het hotel ligt aan
de toegangspoort van de Arctic Circle Hiking Area, een gebied ideaal voor outdoor recreatie. Het
wandelnetwerk biedt heel wat mogelijkheden. ´s Middags wacht u een lichte lunch in het hotelrestaurant.
Namiddag wordt u helemaal in het magische Lapland ondergedompeld terwijl u, vanop uw huskyslede, geniet
van de prachtige zichten op de besneeuwde wouden en heuvels. Het geluid van de hijgende honden en de
knisperende sneeuw onder uw slede zorgen voor de ultieme soundtrack bij dit avontuur. Diner en
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overnachting.
Dag 4: Volle vrijheid
Vandaag vult u uw dag in volle vrijheid. Uw ontbijt, lunch en diner zijn voorzien in het hotel. U kan gaan
wandelen, gaan langlaufen of gaan sneeuwschoenwandelen(ski´s en schoenen kunnen aan de receptie
gehuurd worden voor € 5/persoon voor telkens 3 uur. Namiddag kan u zich opwarmen in de mooie riverside
sauna. Dit is echt de tijd om te relaxen en te genieten van de natuur.
Dag 5: Afscheid
Geniet vanmorgen van een rustig ontbijt. Naderhand is het tijd om afscheid te nemen van uw plekje in de
wilderness. Een transferbusje brengt u terug naar de luchthaven.
Wilderness Lodge
In het geheel van de Wilderness Lodge zijn er verschillende logiesmogelijkheden. Gallia koos voor deze reis
voor ofwel de traditionele blokhutstijl ofwel voor de moderne panorama huts. Ze liggen allen op een prachtig
domein op 25 km van Rovaniemi, 15 km van Santa Claus Village en 18 km van de luchthaven van
Rovaniemi. Aan de rand van de rivier waaraan het domein zich bevindt ligt ook het hoofdgebouw in
blokhutstijl met de receptie, het bargedeelte, het restaurant en het schuurtje met wintermateriaal.
Logies: In het geheel van de Wilderness Lodge zijn er verschillende logiesmogelijkheden. Hou er rekening
mee dat dit geen typisch hotel is maar dat dit geleid wordt als een verhuring met inbegrepen bed- en
badlinnen en eindschoonmaak. Tijdens uw verblijf is er geen kamer opkuis voorzien. Dit is een authentiek,
typisch logement zonder luxe.
Type A: Aurora Borealis, een twin kamer(max. 2 personen) in een traditionele blokhut met totaal 8 kamers
opgedeeld in 2 grote appartementen met telkens 4 kamers, een gemeenschappelijke woonruimte met TV en
gemeenschappelijke badkamer en toilet. U huurt 1 of meerdere van deze kamers.
Type B: Stella kamer, een duplex twin kamer(max. 3 pers.) in een traditionele blokhut met totaal 5 kamers,
een gemeenschappelijke zitruimte met sofa´s, TV en mini-keuken. Elke kamer beschikt over zitruimte met
sofabed en een badkamer/wc op het gelijkvloers en een slaapruimte op de verdieping. Opgelet: de trap naar
de verdieping is zeer steil dus enkel geschikt voor zeer mobiele gasten.
Type C: Panorama huts, een originele, compacte, moderne blokhut(max. 2 volw. en 1 kind -12j.)20m² met
panorama raam met zicht op de wildernis, kleine badkamer met douche en toilet, volwaardig klapbed voor
het kind.

Inbegrepen in het arrangement:
- Transfers Rovaniemi luchthaven - hotel - luchthaven
- 4 overnachtingen met ontbijt
- 4 diners en 2 lunches in het hotel
- 1 lunch tijdens de safari(dag 2)
- Sneeuwscooter/rendier/Santa Claus Village en husky safari zoals beschreven in het programma met waar
nodig gebruik van thermische kledij, begeleiding van een Engelstalige gids en de transfers tussen hotel en
safarihuis retour.
- BTW en bijdrage Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
- Retourvluchten naar Rovaniemi
- Dranken tijdens de maaltijden en persoonlijke uitgaven
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Rovaniemi. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.
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Prijzen per persoon per arrangement
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Finland/Rovaniemi/EnjoyWildNordic.htm .
Max. 1 kind 3-11j.: € 480,50.
3de volw.: € 969(solo rijden met sneeuwscooter is inbegrepen)

Extra info
- In de safari´s is steeds de nodige thermische kledij, het nodige materiaal en een Engelstalige gids
inbegrepen. Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: benzine, de huur van de scooter en
omniumverzekering met max. franchise van € 900 per scooter. De franchise kan verminderd worden indien u
ter plaatse een verzekering afsluit van € 15/persoon. U verminderd de franchise dan naar € 150/schadegeval.
- Minimum leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18 jaar. Een geldig rijbewijs is steeds
verplicht.
- Indien de kinderkorting wordt toegepast reizen de kinderen bij een sneeuwscootersafari in een slee achter
de scooter van de gids. Een kind moet minimum 140 cm groot zijn om op een sneeuwscooter te mogen
plaatsnemen. In dit geval betaalt het de prijs van de volwassenen.
- Omwille van de trillingen wordt het zwangere vrouwen afgeraden om een sneeuwscootersafari te
ondernemen
- Indien de weersomstandigheden of de veiligheid van de deelnemers het vereisen kan het programma altijd
aangepast worden.
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