Powder Pro
Meerdaagse sneeuwscootersafari - 22/1-30/3/23

5 dagen/4 nachten
Sneeuwscooter avontuur !
Spring op je scooter en leer van onze professionele sneeuwscootergidsen de trucjes om perfect door het
diepe sneeuw te rijden, in de top van Lapland! Deze 3-daagse scootertocht naar het noordelijkste punt van
Finland gaat je zeker naar meer doen verlangen!
Dag 1: aankomst
Aankomst in de luchthaven van Kittilä en transfer naar Muonio. Diner in het hotel en overnachting in mooie
blokhutten van 4-6 personen met gezamenlijke badkamer met douche/wc.
Dag 2: Start de motoren!
Na het ontbijt maak je kennis met de safarigids en krijg je informatie over het programma. Je krijgt ook een
safari uitrusting: warme sneeuwscooterjas en broek, laarzen, sokken, handschoenen, muts en helm. Je pakt
je spullen voor de reis in een rugzak mee op de scooter. De rest van je bagage wordt opgeborgen in het
hotel.
Onze ervaren gids geeft voor de start nog veiligheids- en rijinstructies. De afstand die je overbrugt is
ongeveer 100 km, over bevroren meren en door met sneeuw bedekte bossen. Laat in de namiddag kom je
aan in het Galdotieva natuurcenter in Palojärv, op de grens met Noorwegen, waar je geniet van een sauna
en diner. Overnachting in comfortabele blokhutten of appartementen met gezamenlijke badkamer met
douche/WC.
Dag 3: Boven de boomgrens!
Na het ontbijt is het tijd om de omringende boomloze gebieden bij de Noorse grens te ontdekken. Lunch
tijdens de safari. De rijafstand vandaag is 80 tot 100 kilometers, afhankelijk van de weersomstandigheden en
de vaardigheden van de deelnemers. Diner, sauna en overnachting in Galdotieva.
Dag 4: Terugtocht
Na het ontbijt keer je terug naar Muonio. De afstand is ongeveer 100 kilometers, zodat je ’s avonds zeker je
beenspieren zult voelen! ´s Avonds halen we herinneringen op tijdens het heerlijke afscheidsdiner.
Overnachting in blokhutten (4-6 personen)met gezamenlijke badkamer met douche/WC.
Dag 5: Vertrek
Ontbijt en transfer naar de luchthaven van Kittilä
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Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Kittilä. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan
dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.
Verblijf
U verblijft in Harriniva Holiday Center
HARRINIVA
Duur: 5 dagen / 4 nachten (3 dagen op sneeuwscootertocht)
Vertrekdata: 22/1,29/1,5/2,5/3,12/3, 19/3, 26/3/23 of andere data op aanvraag indien min. 4 personen.
Grootte groep: min. 2 personen
Prijs per persoon voor het arrangement
22/1-16/3/23 : € 1780
19/3-30/3/23 : € 1690
Single kamer is niet mogelijk. Deze safari is niet geschikt voor kinderen.
Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers Kittilä in aansluiting op Finnair lijnvluchten, 2 overnachtingen in
blokhutten voor 4-6 personen met douche/WC, 2 overnachtingen in wildernis hutten, vol pension(vanaf diner
op dag 1 tot ontbijt op dag 5), safari´s zoals vermeld met 1 persoon per sneeuwscooter, de rij-afstanden
kunnen variëren naargelang de weersomstandigheden en de rijvaardigheden van de deelnemers. Safari
uitrusting(warme sneeuwscooterjas en broek, laarzen, sokken, handschoenen, muts en helm), een ervaren
Engelstalige gids, verzekering voor de sneeuwscooters, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Belangrijke informatie in verband met sneeuwscooters: De bestuurder van de scooter moet minstens 18
jaar oud zijn en een geldig rijbewijs bezitten (voor voertuigen van minstens 125 cc). Een ondertekende afdruk
van uw kredietkaart moet als garantie voor het eigen risico van € 800 achtergelaten worden aan de receptie.
Op deze safari gebruiken we sneeuwscooters met minstens 600 cc.
Deze safari is niet geschikt voor kinderen.

Algemene informatie
- In de safari’s is steeds de nodige thermische kledij(warme overall, kousen, laarzen, handschoenen, muts en
eventuele slaapzak)inbegrepen.
- Voor de sneeuwscootersafari is ook inbegrepen: omniumverzekering met max. franchise van € 800 per
scooter, benzine, de huur van de scooter.
- U kan een extra verzekering nemen van € 20/persoon om dit te verminderen naar €
400/sneeuwscooter/ongeval.
- Minimum leeftijd voor het besturen van een sneeuwscooter is 18 jaar. Geldig rijbewijs voor voertuigen min.
125 cc. is vereist.
- Engelstalige gids tijdens de safari´s
- Indien de weersomstandigheden het vereisen kan het programma altijd aangepast worden.
- Sneeuwscootersafari´s worden niet aangeraden bij rugproblemen of in geval van zwangerschap.
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