SNEEUW & IJS
Programma dag 1
Vertrek vanaf Schiphol, via een korte overstap in Helsinki, vliegt u
naar de luchthaven van Kemi. Bij de luchthaven staat de transferbus
klaar om u naar het Sneeuwkasteel te brengen. Daar kunt u het
prachtig vormgegeven en volledig uit sneeuw opgebouwde ijskasteel bezichtigen. Ieder jaar ziet het kasteel er weer anders uit. In
het Sneeuwrestaurant geniet u uw driegangen diner aan tafels en
banken van ijs, comfortabel bekleed met rendierenvellen. Uiteraard is
er daarna tijd voor een afzakker in de IJsbar! Omdat het IJskasteel
overdag open is voor publiek, kunt u pas na 20:00 uur uw kamer
op. U slaapt lekker in een speciale thermische slaapzak. Dit wordt
een nacht om nooit te vergeten!
Note: Afhankelijk van de aankomsttijden is het mogelijk om een
middagprogramma in te lassen of het programma van de vertrekdag
om te ruilen met de aankomstdag.
Programma dag 2
De slaapzak houdt u heerlijk warm, maar er komt een moment om er weer uit te kruipen.
U verblijft nog kort in de kamer van -5ºC want ontbijt en ochtendsauna vinden plaats in Hotel
Merihovi. Na het ontbijt gaat u met een gids een sneeuwscootersafari maken over het ijs
van de Botnische golf. Het is een bijzondere ervaring als u stopt op een plaats waar u zover
u kunt kijken enkel sneeuw en ijs ziet. Deze ervaring wordt nóg meer bijzonder wanneer er
een ijsbreker door het twee meter dikke ijs naar u toe komt varen en vlakbij tot stilstand
komt. De ijsbreker komt u ophalen voor een tocht door het ijs. U krijgt een rondleiding aan
boord. Er wordt u verteld over de functie, de techniek, de bouw van de ijsbreker en ook een
bezoek aan de immense motoren in de machinekamer ontbreekt niet. Aan boord nuttigt u
een traditionele lunch (keuze uit rendier of zalm). En als u net warm en comfortabel in de
kapiteinslounge zit wordt het schip stilgelegd. Het is tijd om te zwemmen tussen de ijsschotsen! U krijgt een warm en waterdicht pak waarin u blijft drijven tussen de schotsen.
Het gevoel om gewichtsloos te zijn is een ervaring opzich! Hierna zal de ijsbreker u weer
achterlaten bij uw sneeuwscooter op het ijs, waarna u de tocht voortzet. Tijdens deze safari
kunt u nog een koffiepauze verwachten in een Lapse ”Kota”. Deze is omgeven door rendieren
en zult u zelf ook nog een korte sledetocht maken.
Na deze intensieve dag is het tijd voor een heerlijk rustig
verblijf in het Merihovi hotel. De sauna’s en keuken van dit
historische hotel hebben grote landelijke bekendheid en
maakt zodoende voor u de onvergetelijke ervaring compleet.
Note: Het Merihovi is een klassiek hotel. Mocht er de voorkeur
zijn voor een moderner hotel, dan is het nabijgelegen Cumulus
hotel een optie.
Programma dag 3
Na het ontbijt wordt u opgehaald voor een drie uur
durend programma met de husky honden. U zult zelf
ervaren hoe u een slede met een hondenspan kunt
besturen. Een leuke en avontuurlijke kennismaking met
deze husky’s. Hierna staat de transferbus klaar om u weg
te brengen naar het vliegveld voor uw reis terug naar
Nederland. Maar wel met een unieke ervaring rijker!



FEITEN

PRIJSINDICATIE
€ 1600,- per persoon
[Bij minimaal 10 deelnemers, prijs is op basis
van tweepersoons accommodatie en twee
personen per sneeuwscooter.]

REISDUUR
3 dagen

VERTREK
Deze incentive is mogelijk van 31 januari
1 april. Het is niet mogelijk een tocht met
de ijsbreker te maken op zon-, maan- en
dinsdagen.

INCLUSIEF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retourvlucht Finnair Amsterdam – Kemi
Luchthavenbelasting & brandstoftoeslagen
Transfers
1 hotelovernachtingen o.b.v. 2 persoons
accommodatie
1 overnachting IJskasteel o.b.v. 2 persoons
accommodatie
Ontbijt, lunch & diner
Diner in IJsrestaurant
Sneeuwscootertocht over Botnische golf
Tocht op ijsbreker
Sledetocht met rendieren
Hondensledetocht
Beschermende winterkleding
Engelstalige gids
Ochtendsauna
Reserveringskosten & SGR bijdrage

EXCLUSIEF
• Drank & privéuitgaven
• Reis- en annuleringsverzekering

VERBLIJF
U verblijft 1 nacht in het  klassieke middenklasse hotel Merihovi (of evt. moderne
Cumulus Hotel). De andere nacht verblijft u in
het IJskasteel (kamertemperatuur -5 graden).

BOEKEN
Vanzelfsprekend is het programma aan te
passen naar uw specifieke wensen. Informeer
hiervoor bij Scandinavian  Wintersports voor
een exacte prijsopgave.
Neem hiervoor contact op met:
info@scandinavianwintersports.nl
U kunt ons natuurlijk ook bellen op
nummer 075 - 6 159 759.

