Hotel Ivalo

Ligging: Aan de Ivalo rivier en de E75 kort bij Ivalo centrum. De luchthaven van Ivalo ligt op 10 minuten
rijden en Saariselkä op 30 kilometer. Er is een bushalte op 50 m van het hotel.
Faciliteiten: Hotel Ivalo biedt zijn gasten een lobbybar met open haard, een gezellig restaurant en de Lapin
Tupa bar die open is op vrijdag en zaterdagvond. Daarnaast beschikt het hotel over 3 sauna’s, een
sauna-zwembad en 2 bubbelbaden waar u heerlijk kan relaxen met uitzicht op de natuur. Er is een
speelruimte voor kinderen en een internet computer en draadloos internet in de lobby. Bij een verblijf in Hotel
Ivalo kan u gratis gebruik maken van langlaufski´s, sneeuwschoenen, ijsschaatsen en sledes volgens
beschikbaarheid.
Kamers: 94 mooie kamers met TV, radio, koelkastje, wifi en badkamer met douche of bad, wc en
haardroger.
Type A: standaard kamer(max. 3 personen)
Type B: standaard single kamer
Type C: familiekamer (min/max. 2 volw. + 2 kinderen -12j.)
Info: communicerende kamers op aanvraag. Van de luchthaven naar hotel Ivalo kan u een taxi nemen of een
privé transfer bijboeken.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Ivalo. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan
dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.
Transfers Luchthaven Ivalo naar Hotel Ivalo v.v. FIIV1H/T
€ 105/enkele richting/2-3 personen
€ 120/enkele richting/4-8 personen

Prijs per persoon per nacht FIIV001
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Prijzen en reservaties: Klik hier
1 kind in type A: -4j: gratis zonder eigen bed, 4-11 j.: € 30 in periode A en € 24 in periode B
Max. 2 kinderen -12j. in type C: gratis in kamer en ontbijt.
3de volw. in type A: € 57 in periode A en € 46 in periode B.
Toeslag halfpension: € 30/volw. en € 14/kind
Toeslag vol pension: € 47/volw. en € 22/kind
Periode 23/12/22-8/1/23 zie Kerstvakantie in Lapland
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