Northern Lights weekend
4 dagen/3 nachten - 1/1-2/4/23

Donderdag-zondag
De kans om het Noorderlicht te zien is optimaal bij dit programma. De gids neemt u tijdens de avond en
nacht mee uit op sneeuwschoenen of met de sneeuwscooter naar de donkerste plaatsen zodat u een mooi
zicht krijgt als het spektakel zich voor uw ogen ontvouwt. Tijdens de dag maakt u kennis met de husky´s en
de rendieren. Ideaal programma voor wie de eerste keer naar Lapland reist.
Donderdag
Aankomst in Kittilä en transfer naar Hotel Harriniva of Hotel Jeris. Diner in het hotelrestaurant en
overnachting.
Vrijdag: rendieren, sneeuwscooters en noorderlicht
Ontbijt. Vandaag bezoekt u een lokale rendierherder en zijn dieren. U leert alles over het leven van de
rendierherder en natuurlijk ook over die typische Lapse dieren. De rendierherder leert u Laps lasso werpen
en u kan een kort ritje met een rendierslede maken. Picknicklunch voorzien in een Lapse Kota bij het open
vuur. In de namiddag heeft u afspraak met uw gids die u informatie geeft over het hotel, de activiteiten en het
noorderlicht terwijl u geniet van lokale drankjes en hapjes bij het open vuur. Na het diner staat er een
sneeuwscootersafari op het programma. De kans om de Aurora Borealis te zien, is goed tijdens deze safari.
Het blijft natuurlijk altijd een natuurverschijnsel. De rit brengt u naar de top van de heuvels waar u van een
warm drankje geniet en de nabijheid van de hemel voelt en geniet van de heldere sterren.
Zaterdag: Husky´s, sneeuwschoenen en noorderlicht
Na het ontbijt maakt u kennis met de gids en de vrolijke husky´s - er wonen er rond de 400 in de
huskyboerderij. Na een rondleiding in de huskyboerderij en rij- en veiligheidsinstructies gaat u van start voor
een 2 uur durende huskysafari met 2 personen per slede. De afstand is ongeveer 15 km. Voor de lunch keert
u terug naar het hotel restaurant. Namiddag vrije tijd. Diner in het hotel. Na het diner vertrekt u met uw
sneeuwschoenen en gaat u op zoek naar het Noorderlicht. Terwijl u wacht geniet u van warme drankjes.
Overnachting in het hotel.
Optioneel alternatief (zaterdag):
Optie 1: zonder toeslag:in plaats van de sneeuwschoenen wandeling, gaat u de nacht doorbrengen in een
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echte iglo. Na het diner in het hotel, verlaat u uw hotelkamer en wordt u naar de Winter Village gebracht om
de nacht door te brengen in een echte sneeuw iglo. Transfers, warme dranken, slaapzak en ontbijt de
volgende ochtend zijn inbegrepen. Toeslag: geen meerkost.
Optie: toeslag € 60/persoon
Vervang uw sneeuwschoenen wandeling door een nacht in een Aurora Dome in Torasieppi of Jeris.
Zondag
Na het ontbijt is het tijd voor de transfer naar Kittilä.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Kittilâ. De lijnvluchten van Finnair zijn steeds aan
dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.
Verblijf
U verblijft naar keuze in Harriniva Holiday center of in Hotel Jeris
HARRINIVA HOLIDAY CENTER of HOTEL JERIS
Vertrekdata: Elke donderdag van 1/1- 2/4/23
Prijs per persoon in dubbele kamer: € 1015 (1/1-18/3/23) et € 920 (23/3-26/3/23)
Toeslag voor upgrade kamer voor 3 nachten:
Harriniva Wilderness plus kamer: € 45/kamer
Harriniva Wilderness suite/sauna kamer/sauna plus kamer: € 135/kamer/2 pers. en gratis indien 3/6
pers.
Harriniva Riverside blokhut voor 2 pers.: € 210/blokhut, blokhut 3 pers.: € 75/blokhut, blokhut 4-5
pers.: geen toeslag.
Jeris chalet Jerisranta type C(min. 2 pers.): € 110/chalet, chalet Jeriskyla type D (min. 3 pers.): €
80/chalet, chalet Jeriskyla type D (4-5 pers.): geen toeslag, chalet Jeriskyla type E (min. 4 pers.): €
65/chalet, chalet Jeriskyla type E (5-7 pers.): geen toeslag.
Toeslag indien u de 1ste of laatste nacht wijzigt naar een verblijf in een unieke accommodatie:
Aurora Dome: € 240 (1-2 personen)
Arctic Firefox Lodge: € 510 (1-2 personen)
Single toeslag: € 200; Harriniva Wilderness plus kamer: € 245
Korting 3de volw. op de kamer: € 45
Kinderen: Dit programma is niet geschikt voor kinderen -12j.
Inbegrepen in de prijs: luchthaventransfers Kittilä indien Finnair vluchten, 3 overnachtingen in vol pension,
excursies volgens programma, thermische kledij, BTW en bijdrage Garantiefonds Reizen.
Boek uw standaard Northern Lights weekend in hotel Harriniva - FIHAEX28
Boek uw Northern Lights weekend in hotel Harriniva met optie 1 - FIHAEX42
Boek uw Northern Lights weekend in hotel Harriniva met optie 2 - FIHAEX43
Boek uw standaard Northern Lights weekend in hotel Jeris - FIHAEX64
Boek uw Northern Lights weekend in hotel Jeris met optie 1 - FIHAEX65
Boek uw Northern Lights weekend in hotel Jeris met optie 2 - FIHAEX66
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 €

2/3

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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