Jeris Highlights of Lapland - Festive
8 dagen/7 nachten in periode 24/12/22-8/1/23

Feestelijke kerstvakantie. Ideaal voor families met kinderen
Hopen plezier voor avontuurlijke koppels of families op zoek naar een gevarieerde en actieve kerstvakantie.
Ontmoet in de prachtige Lapse natuur schattige husky´s, spring op een slede getrokken door een rendier,
ervaar een opwindende sneeuwscootertocht, bezoek een heus sneeuwdorp en neem deel aan de zoektocht
naar het Noorderlicht. En bouw je eigen peperkoekenhuisje. Het programma wordt aangepast voor
volwassenen zonder kinderen*.
Hotel Jeris ligt slechts 45 minuten van de luchthaven van Kittilä. Het is een zeer comfortabel hotel met
mogelijkheid om te verblijven in hotelkamers of blokhutten.
Dag 1
Aankomst op de luchthaven van Kittilä en transfer naar Hotel Jeris. Diner en overnachting in het hotel of in de
gezellige blokhutten met douche, WC en sauna vlak bij Hotel Jeris.
Dag 2: Husky avontuur en koekjes bakken
Geniet van het mooie ontbijt voor uw vertrek naar de huskyboerderij. Daar kunt u kennis maken met de
honden en krijgt u een korte rondleiding door de boerderij. Daarna maakt u een sledetocht van een 6 km met
de honden (2 volwassenen per slede, kinderen in de slede van de gids). Lunch in het hotel. In de namiddag
bakken we de traditionele Finse kruidenkoekjes. Diner in het hotel.
Dag 3: Sneeuwschoenen en elfen kota
Ontbijt. Vandaag start u met sneeuwschoenen, één van de oudste transportmiddelen van Lapland. En een
ideale manier om de natuur te voet te verkennen. Nadien wordt de lunch geserveerd in het hotel restaurant.
Daarna neemt de gids u mee naar een nabijgelegen typische "kota" waar u, aan het open vuur, een eigen elf
als aandenken maakt. Ook spekjes (marshmallows) roosteren is voorzien. Diner in het hotel.
Dag 4: Torassieppi Winter Village, rendieren en Aurora Snow Train
Na het ontbijt volgt een busrit van 10 minuten naar de rendierboerderij bij het Torasieppi Winter Village. U
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bezoekt een 100 jaar oude Lapse boerderij en museum. U kan ook uw handigheid in het lassowerpen
proberen en een kort ritje (3 km) maken op een rendierslede in het Pallas-Ylläs nationaal park. Dan bezoekt
u het verbazingwekkende Winter Village met zijn ijsrestaurant en bar en de indrukwekkende ijssculpturen. In
het ijsrestaurant gebruikt u de lunch(als het weer het toestaat). Busrit terug naar het hotel. Vrije namiddag.
Diner in het restaurant. Later op de avond gaat u op uitstap met de Aurora Snow Train. U gaat op zoek naar
het noorderlicht terwijl u rondrijdt in een verwarmde slede, onderweg wordt er gestopt voor warme drankjes
en een snack bij het kampvuur. Terugkeer en overnachting in het hotel/blokhut.
Dag 5: Sneeuwpret en sneeuwscooter avontuur
Deze morgen staat in het teken van sneeuwpret ! Na het ontbijt is er tijd voor de sneeuwschoenen, het
langlaufen en rodelen. Kinderen kunnen onder begeleiding gebruik maken van de mini-sneeuwscooters.
Lunch wordt geserveerd in het restaurant. In de namiddag ontmoet u de sneeuwscooter gids die u een
briefing geeft over het rijden met een sneeuwscooter en over de veiligheidsmaatregelen. Dan is het tijd om
de motoren te starten en de gids te volgen door de besneeuwde wouden, over bevroren meren en
moerassen. U legt ongeveer 30 km af met 2 volwassenen per sneeuwscooter. Diner in het hotelrestaurant.
Dag 6: IJsvissen
Ontbijt en lunch in het hotel. Vrije voormiddag. Namiddag gaat u er op uit om te proberen één of meerdere
visjes te vangen tijdens het ijsvissen.
Facultatieve activiteit : een bezoek aan Santa. Gedurende uw verblijf kan u met het gezin op de
sneeuwscooterslede op zoek naar de hut van Santa. De elfjes leiden u ongetwijfeld op het goede pad. Een
hartelijk welkom is verzekerd bij dit privébezoek. Volwassenen : € 110 ; kinderen € 66.
Dag 7: Vrije dag
Tijdens deze vrije dag kan u nagenieten in het hotel of nog een eigen activiteit binnen of buiten inplannen.
Maaltijden worden geserveerd in het restaurant van het hotel.
Dag 8: Afscheid
Ontbijt en dan is het tijd voor de transfer naar de luchthaven van Kittilä.
* Het programma van 24/12 en 25/12 wordt aangepast voor volwassenen zonder kinderen. De sneeuwpret,
het koekjes bakken en het peperkoekenhuisje bouwen worden automatisch aangepast en vervangen door
een toegang tot Arctic Sauna World en de huskysafari wordt verlengd van 6 km naar 15 km
Transport
Deze reis kunnen wij combineren met vluchten naar Kittilâ. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan
dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.
Verblijf
U verblijft in Hotel Jeris

JERIS
Duur: 8 dagen / 7 nachten FIHAEX27
Vertrekdata: 24/12, 25/12, 31/12/22 en 1/1/23
Grootte groep: 2-24 personen.
Prijs per persoon in dubbelkamer: € 1795
€ 1105 voor kinderen 5-11 j. in de kamer met 2 volw.
Verblijf in een chalet type C(2-4 pers.): € 510/chalet, type D(4-5 pers.): € 770/chalet. Type E(4-7 pers.): €
950/chalet.
Single in hotelkamer: € 420
Kinderkorting: Kinderkorting is niet van toepassing op de toeslagen voor verblijf in blokhut.

2/3

Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers Kittilä in aansluiting op lijnvluchten Finnair, 7 overnachtingen in
vol pension, volledige thermische uitrusting(overall, sokken, laarzen, handschoenen, muts), materiaal en
activiteiten volgens programma, 1 sneeuwscooter per 2 personen tijdens de sneeuwscootersafari,
verzekering voor de sneeuwscooter met franchise van € 800/bestuurder, een gekwalificeerde Engelstalige
gids tijdens de excursies, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Extra info: Bij aankomst op 24/12 wachten u 2 kerstdiners en een bezoek van de kerstman met een
cadeautje voor iedereen
Bij aankomst op 25/12 is er een kerstdiner en een nieuwjaarsbuffet en feestelijkheden
Bij aankomst op 31/12 is er een nieuwjaarsbuffet met feestelijkheden en een upgrade diner voorzien. Bij
aankomst op 1/1 staan er 2 upgrade diners voorzien
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 550cc.
- 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.
- Kind -14j. zit tijdens de safari´s in een slede die getrokken wordt door de gids.
- Kind +140 cm mag plaatsnemen op de sneeuwscooter bij een volwassene maar betaalt dan wel de
volwassene prijs.
- 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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