Winter Adventure Short Stay Iisakki Glass Village
5 dagen/4 nachten

Indien u zeer uniek en midden in de Lapse natuur wenst te verblijven dan kiest u voor dit programma met
verblijf in één van de glazen huisjes van Iisakki Village. Met 10 glazen huisjes in een afgelegen gedeelte van
het kleinschalige domein geniet u van de rust van de wildernis die u omgeeft. Overdag ervaart u typische
activiteiten en ´s nachts geniet u vanuit uw comfortabele bed van de ongelofelijke sterrenhemel of misschien
wel het noorderlicht.
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INBEGREPEN IN DE WINTER ADVENTURE WEEK
Verblijf
Iisakki village is een kleinschalig domein met een hoofdgebouw met receptie en eetkamer en een
saunagebouw met authentieke sauna en buiten bubbelbad. U geniet hier in de eerste plaats van de natuur !
U verblijft in glazen huisjes(max. 2 pers.), uniek met glazen dak en 2 glazen wanden, kleine kitchenette en
badkamer met douche, wc. Gordijnen zorgen voor verduistering en privacy. Er rijdt een skibus van Iisakki
Village naar Ruka centrum en de skipistes.
Maaltijden
4 x ontbijt en 4 x diner opgediend in Iisakin Talo of Konioluola op 100 tot 300 m van uw glazen huisje.
Beide gebruiken veel lokale producten en traditionele gerechten.
Activiteiten
Snowmobile introduction
Met deze sneeuwscootersafari doet u ervaring op in het rijden met de sneeuwscooter. Voor de start geeft de
gids u de nodige uitleg over veiligheid en praktische rijvaardigheden. Daarna gaat u op weg voor een tocht
van ca. 20 km door de prachtige natuur. Met de safari rijdt u door ongelofelijke besneeuwde landschappen.
Onderweg wordt er gestopt voor een warm drankje en zoetigheid. Duur: ca. 2,5 uur.
Search for the Northern Lights, snowshoe walking
Tijdens een sneeuwschoenwandeling kan u pas het echte gevoel van een winternacht in een unieke
omgeving leren kennen. U volgt de oude rendierpaden door de heuvels. Af en toe wordt er halt gehouden om
de prachtige natuur te bewonderen. Bij open hemel staat u verstelt van de sterrenhemel en met wat geluk
toont het noorderlicht zich in al zijn pracht. Tijdens de wandeling is er een stop voorzien voor een warm
drankje en de gids vertelt u interessante verhalen over het noorderlicht en de natuur. De lengte van de
wandeling is ongeveer 4 km.
Inbegrepen extra´s
transfers van luchthaven Kuusamo
thermische kledij(overal, laarzen en handschoenen) voor de volledige week.
gebruik van langlaufski´s en sneeuwschoenen
Optionele extra´s
Aan dit programma kunnen nog optionele excursies zoals ijsvissen, noorderlicht excursies, fatbiking,
buggy ralley.. kunnen toegevoegd worden. Vraag een voorstel !

Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Kuusamo. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan
dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Prijzen per persoon in een glazen huisje FIRUWA02
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/Laponie/Ruka/Winter-adventure-short-stay.htm .
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