Aurora Fun arrangement
5 dagen/4 nachten

Bent u op zoek naar een Lapland reis met een mooie combinatie van het genieten van de natuur,
opwindende activiteiten, een unieke overnachting te midden van de natuur en met onovertroffen zicht op de
duizelingwekkende sterrenhemel ? Zoek niet langer ...
Dag 1: aankomst in Lapland
Bij uw aankomst in Ivalo wacht uw transfer naar Hotel Ivalo. Diner en overnachting.
Dag 2: de natuur ontdekken op langlaufski´s en per huskyslede
Na het ontbijt verwacht uw gids u aan de receptie. Samen kiest u het juiste materiaal: skischoenen, ski´s en
stokken. Daarna leert u de ski-techniek en gaat u op een eenvoudig parcours van start, eerst langs de rivier
de Ivalo en daarna afhankelijk van het niveau kan er gekozen worden tussen verschillende paden. Fun
verzekerd met deze typische sport die door elke Fin beoefend wordt. Na de lunch heeft u een afspraak met
een huskyhoeder. Deze neemt u mee naar de husky´s die kort bij het hotel op u wachten. Hij geeft u de
nodige rij- en veiligheidsinstructies en dan gaat u op weg voor een tocht met 2 per slede. Eén persoon zit in
de slede en de andere stuurt. Halfweg de safari heeft u de mogelijkheid om van plaats te wisselen. De tocht
is ongeveer 10-13 km lang, afhankelijk van het weer en de sneeuwconditie. Na de safari kan u in het hotel
van een heerlijke sauna genieten. Diner en overnachting.
Dag 3: sneeuwscooters en paardensledes
Vandaag staan er 2 andere vervoersmiddelen op het programma om de natuur te verkennen. Met de
sneeuwscooter is het bereik veel verder dan met de ski´s of de husky´s. Ook hier start de safari met rij- en
veiligheidsinstructies alvorens op weg te gaan. Daarna gaat u op weg langs de rivier, door het besneeuwde
bos, over de bevroren meren en doorheen een continu veranderd landschap. Lunch in het hotel. Namiddag
komt een paardenslede u oppikken voor een rit door de natuur en hier en daar door smalle straatjes waar je
wat lokale huizen kan bekijken. Geniet van de mooie landschappen en luister naar de stilte. Achteraf heeft u
tijd om wat te ontspannen. Diner en overnachting.
Dag 4: sneeuwschoenwandeling en Aurora Village
Van de begane paden gaat u pas af indien u met sneeuwschoenen gaat wandelen. Dan kan je namelijk
overal komen waar je met de andere vervoersmiddelen op de paden moet blijven. Van deze safari zou je
kunnen zeggen dat hij u het kortste bij de natuur brengt. Tijdens deze safari heeft u dan ook de meeste kans
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om sporen van pooldieren te zien of eventueel zelfs de beestjes zelf. De gids vertelt u onderweg over de
natuur en Lapland.
Na de lunch in het hotel wordt u naar het onovertroffen Aurora Village gebracht waar u uw intrek neemt in
een unieke chalet met glazen dak. In de chalet wachten een VIP-mand met 2 piccolo flesjes bubbels, snoep
en fruit. Aurora Village is een klein authentiek geheel waar u nog kan genieten van de pure witte sneeuw, de
zuivere poollucht en waar u van kortbij kan kennismaken met de rendieren die aan de Village wonen. Na het
diner bij de open haard kan u in uw chalet genieten van de sterrenhemel. Met wat geluk krijgt u ook het
magische spektakel van het noorderlicht te zien.
Dag 5: afscheid
Geniet rustig van uw ontbijt in de Aurora Village en daarna is het tijd om afscheid te nemen van Lapland. Een
privé transfer brengt u terug naar de luchthaven.
Inbegrepen in het arrangement:
3 overnachtingen met ontbijtbuffet in een standaard kamer(max. 3 pers.) in Hotel Ivalo
1 overnachting in een standaard twin chalet in Aurora Village
4 x diner en 3 x lunch
Excursies zoals beschreven in het programma met gebruik thermische kledij
Vrij gebruik van langlauf ski´s, sneeuwschoenen, ijsschaatsen, kick sledes en tobogans in Hotel Ivalo en
sneeuwschoenen en tobogans in Aurora Village. Altijd volgens beschikbaarheid.
Transfer van de luchthaven van Ivalo naar Hotel Ivalo
Transfer van hotel Ivalo naar Aurora Village
Transfer van Aurora Village naar de luchthaven van Ivalo
BTW en bijdrage Garantiefonds reizen
Niet inbegrepen:
Vluchten naar Ivalo
Niet-vermelde dranken, maaltijden en uitstappen
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Ivalo. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan
dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Prijzen per persoon per arrangement FIIVAU01
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Finland/Ivalo/AuroraFun.htm .
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