ADRENALINE & BENZINE
Programma dag 1
Met Finnair vliegt u via Helsinki naar Kuopio. Bij aankomst is er geen tijd om te ontspannen,
daar zullen namelijk de sneeuwscooters en uw gids al gereed staan. Nadat u zich op de
luchthaven heeft omgekleed in warme en beschermende kleding (overall, snowboots en
handschoenen), krijgt u de rijinstructies. Vervolgens rijdt u zelf op de sneeuwscooter naar uw
hotel in Tahko. Tijdens deze ca. 3,5 uur durende tocht wordt er even gestopt voor een koffiepauze met een broodje of snack. Bij aankomst in het hotel wordt er een diner geserveerd in
het restaurant. Uiteraard is er tijd om even op te
frissen.



FEITEN

PrijsINDICATIE
€ 1.500,- per persoon
[bij minimaal 10 deelnemers]
REISDUUR
3 dagen

INCLUSIEF
• Retourvlucht Finnair Amsterdam – Kuopio
• Luchthavenbelasting en brandstoftoeslagen
• Transfers
Note:
• 2 Hotelovernachtingen o.b.v. 2 pers.
accommodatie
De bagage zal apart vervoerd worden vanaf de
• Ontbijt, lunch & diner
luchthaven naar het hotel. Iedereen heeft zijn ei
gen sneeuwscooter. Het besturen van een sneeuw • Sneeuwscootertocht, o.b.v. 1 scooter p.p.
scooter is alleen mogelijk voor personen met een • Beschermende winterkleding
• IJsrally
geldig rijbewijs en er geldt een eigen risico van
• Liftpas
500 euro in geval van schade!
• Ski/snowboardmateriaal
• Engelstalige gids
• Reserveringskosten & bijdrage SGR

Programma dag 2
Na het ontbijt staat er een rally op het ijs van Syväri Lake op het programma. Na de rijinstructies en uitleg van het wedstrijdreglement zijn er enkele korte trainingssessies om te wennen
aan het voertuig (Volvo’s met achterwielaandrijving!). Er wordt een tijdrit gereden om de startposities te bepalen en daarna start de echte race. Met vier deelnemers tegelijk in het parcour
is het belangrijk om snel, maar ook tactisch te rijden. De snelste coureurs strijden uiteindelijk
in de finale om de beker en eeuwige roem! Aansluitend is er de prijsuitreiking.

EXCLUSIEF
• Drank & privé uitgaven
• Reis- en annuleringsverzekering
• Ski- en/of snowboardles

Na de lunch is er gelegenheid om te skiën/snowboarden op de pistes van Tahko. Ook is er
de mogelijkheid om les te krijgen. Vanaf 15:00 uur begint de beroemde Tahko After Ski op de
berg, maar uiteraard kan er ook gebruik gemaakt worden van de hotelsauna of Spa.

VERBLIJF
U verblijft in een goed middenklasse hotel
bij de skipiste.  De tweepersoonskamer is
voorzien van bad/douche, toilet, telefoon en
televisie.

‘s Avonds vertrekt een snowcat (soort pistebully) om de groep naar de top van de berg te
brengen, waar zich het bijzondere restaurant Pehkubaari bevindt. Deze plaats staat bekend
om haar geweldige fondue. Na het eten wordt men met dezelfde snowcat weer naar beneden
gebracht. Een afterparty tot in de late uurtjes kan in de Piazza Nachtclub. Deze ligt op korte
loopafstand van het hotel.

BOEKEN
Vanzelfsprekend is het programma aan te
passen naar uw specifieke wensen. Informeer
hiervoor bij Scandinavian  Wintersports voor
een exacte prijsopgave.

Note:
Ook ’s avonds is er volop gelegenheid om “gas” te geven. De uitgaansgelegenheden in het
wintersportdorp zijn zeer populair bij de inwoners van Helsinki.

Neem hiervoor contact op met:
info@scandinavianwintersports.nl
U kunt ons natuurlijk ook bellen op
nummer 075 - 6 159 759.

Programma dag 3
Na alle PK’s en een wellicht korte nacht is het ’s ochtends
heerlijk om nog even een frisse neus te halen op de pistes van Tahko. Er is gelegenheid om te gaan skiën of
snowboarden. Andere additionele activiteiten kunnen een
hondensledetocht of quadsafari zijn. In Tahko wordt er
nog een lunch genuttigd, waarna de bus alweer richting de
luchthaven van Kuopio vertrekt. Met nog hoge adrenalinewaarden in het bloed en de lucht van benzine in de kleding
is het alweer tijd om afscheid te nemen van dit winterse
avonturenparadijs.

