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Lodge
Ukonhattu
De ultieme Lapland beleving!
Op zoek naar een complete wintersportbeleving op een avontuurlijke en
sneeuwzekere bestemming? Waarbij de accommodatie net zo indrukwekkend dient te zijn als de activiteiten? Met uw vrienden, familie of collega’s
overdag lekker actief bezig zijn in de sneeuw en ’s avonds gezellig genieten
van een glas wijn rond het haardvuur? Dan is de lodge ‘Ukonhattu’ waarschijnlijk precies wat u zoekt! Dit, van origine karakteristieke houthakkersverblijf, staat zo’n 120 kilometer boven de poolcirkel in het Finse Lapland.
Gelegen in een bosrijke omgeving, aan de rand van het Pyhäjärvi-meer en
met uitzicht op de skiberg van Pyhätunturi en het Pyhä-Luosto National
Park, vormt de Ukonhattu een prachtige uitvalsbasis voor diverse winterse
activiteiten zoals skiën, snowboarden, langlaufen, ijsvissen, sneeuwschoenwandelen en het maken van sneeuwscooter- & huskytochten. En daarna?
Genieten van de Finse sauna en hot tub bij het meer of met een boek en
een drankje voor de open haard…
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HISTORIE

HOSTED CHALET

Het oude houthakkersverblijf stamt uit ca 1900 en diende als
verblijfplaats voor de houthakkers die in de bossen van Lapland werkten. De leefomstandigheden van de houthakkers
waren soms erbarmelijk en de verblijven waren primitief, maar
behoren tot een belangrijk deel van de Finse geschiedenis. In
de grote woonkamer zijn nog veel herinneringen aan hun verblijf
aanwezig, zoals bijvoorbeeld de lange tafels gemaakt van dikke
boomstammen en de reusachtige open haard.

Een gastheer/vrouw zorgt voor een geriefelijk verblijf zodat
u volop kunt genieten van uw vakantie. Hij/zij bewoont een
appartement met eigen opgang in de lodge en zorgt dagelijks
voor een lekker ontbijt. Het dinerbuffet wordt gecaterd. U volgt
een compleet activiteitenprogramma en ook voor vervoer wordt
gezorgd. De gastheer/vrouw kent de regio op zijn duimpje en
kan prima informeren over alle mogelijkheden van de Scandinavische wintersporten, maar kan bijvoorbeeld ook kledingadvies
geven. Ook zal hij/zij zelf verscheidene activiteiten begeleiden.
Kortom, een heerlijke luxe zodat u volop kunt genieten van een
ultieme Lapland beleving!

MODERNE TIJDEN
De lodge is in 2008 flink onder handen genomen om haar te
laten voldoen aan de huidige moderne standaard. Dit alles is
gedaan met traditionele materialen en bouwmethoden. De binnenzijde van het huis is authentiek gebleven en de prachtige
dikke balken in de muren zijn nog steeds goed zichtbaar.

GROEPSACCOMMODATIE
De lodge is geschikt als groepsaccommodatie voor een groep
tot ca. 16 personen en is tevens ingesteld op een verblijf met
kinderen. Voor zowel jong als oud is het in en rond de Ukonhattu
een groot speelparadijs. In huis is er een kast vol met spelletjes
en (strip)boeken. En in een mum van tijd is de woonkamer omgebouwd tot bioscoop! Natuurlijk is er een sauna in huis, maar
aan de rand van het meer staat ook een grote traditionele sauna
en een houtgestookte hot tub. Een dompeling in het ijswak is
zeker een aanrader! Het Noorderlicht is goed zichtbaar vanaf
het meer en vanuit de hot tub. Ook staat er een Lapse Kota
(soort tipi-tent) en een Laavu (open vuurhut) bij het meer.

LEZERSREIS
De Ukonhattu met bijbehorend Laps Wintersportavontuur* programma is al te boeken v.a. € 1485,p/p (bij een groep van 16 personen). De reis is
inclusief:
• Rechtstreekse chartervlucht
Amsterdam-Rovaniemi
• Luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen &
ticketingfee
• Reserveringskosten & SGR bijdrage
• Skiuitrusting mee aan boord
• Transfers
• Vol pension [ontbijtbuffet, lunchpakket/picknicklunch, dinerbuffet incl. koffie/thee/bessensap]
• Bezoek aan de kerstman bij Santa Village
• 2-Daagse skipas

PROGRAMMA
De Ukonhattu wordt in de winter enkel verhuurd in combinatie met een activiteitenprogramma. Voor veel van de bijzondere
activiteiten is het noodzakelijk om dit van tevoren besproken te
hebben. Het betreft hier immers geen standaard weekprogramma en de activiteiten zijn exclusief voor uw groep. Zo start de
sneeuwscootersafari direct vanuit de achtertuin, komt Mia met
haar rendieren speciaal langs voor de Lapse kookavond in de
Kota en is het zo’n 6 uur stoken om de hot tub op aangename
temperatuur te krijgen.
Alle hoogtepunten van een verblijf in Lapland passeren bij het
Laps Wintersportavontuur in een week de revue, maar er blijft
meer dan voldoende tijd over om lekker te ontspannen.

• S kiles van Nederlandse begeleiding [gediplomeerd sneeuwsportleraar]
• Huskysafari van ca. 20 km
• Bezoek aan een rendierenfarm incl. presentatie
• Sneeuwschoenwandeling
• Dineravond bij Laps restaurant Tsokka boven op
de berg
• Sneeuwscootersafari incl. ijsvissen, ca. 75 km
• Noorderlicht avondwandeling of kota avond bij
het vuur
• IJsvisuitrusting en sneeuwschoenen de hele
week beschikbaar
• Kennismakingsles cross-country incl. tocht
[langlaufen]
• Sauna aan het meer
• Houtgestookte hottub
• Inwonende Nederlandse begeleiding

Voor meer informatie en/of andere reizen:
www.scandinavianwintersports.nl/LodgeLapland of bel 075-6159759
*Dit programma geldt als voorbeeld of inspiratie en
kan uiteraard naar wens worden aangepast. Voor
een gerichte prijsopgave adviseren wij u contact
op te nemen, zodat we een offerte kunnen maken
welke aansluit op al uw specifieke wensen.
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