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“Last christmas” en meer...
Exclusief verblijf in een
magisch wit besneeuwd Lapland

De ultieme winterse Laplandbeleving; waarbij de accommodatie net
zo indrukwekkend is als de verscheidenheid aan activiteiten. Alsof je
figureert in de videoclip van ‘Last Christmas’. Met je vrienden, familie
of collega’s overdag lekker actief bezig zijn in de sneeuw en ’s avonds
genieten van de gezellige en knusse omgeving van een blokhut en
haardvuur. Dit is de setting van de Ukonhattu!
Dit, van origine oude en karakteristieke houthakkersverblijf, staat
zo’n 120 kilometer boven de poolcirkel in Fins 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 de diverse
winterse activiteiten zoals skiën, snowboarden, langlaufen, ijsvissen,
sneeuwschoenwandelen, paardrijden en het maken van sneeuwscooter- & huskytochten. En daarna? Genieten van de Finse sauna of
houtgestookte hottub bij het meer of met een boek en een glas wijn
bij de haard zitten...

Authentiek, Exclusief & Comfortabel
Ben je een liefhebber van cultuur, natuur en actief bezig zijn? Maar
wil je ook graag comfort en exclusiviteit gedurende een reis? De
Nederlandse reisorganisatie Scandinavian Wintersports heeft in
2007 de Ukonhattu gekocht en gerenoveerd met als uitgangspunt
hiermee een nieuw en bijzonder product aan te kunnen bieden voor de
Nederlandse markt. De ruime blokhut is gedurende de gehele winter
te huur, inclusief activiteitenprogramma, catering, transport en host.
En dit alles is exclusief voor je eigen gezelschap!
Het bijbehorende activiteitenprogramma is al vijf jaar een beproeft
en succesvol concept gebleken. Hiervoor heeft Scandinavian Wintersports in 2006 uit handen van het Fins verkeersbureau en de Finse
ambassadeur in Nederland de Finland Toerisme Award mogen ontvangen. Het bevat alle hoogtepunten van een bezoek aan Lapland op
een efficiënte en ontspannen manier. De host verzorgt alle benodigde
transport, is begeleider bij veel activiteiten en is tevens gediplomeerd
sneeuwsportleraar voor de ski-, snowboard-, langlauf- of telemarklessen! Catering kan naar geheel eigen wens worden ingevuld en om het
kwaliteitsconcept compleet te maken hoort bij deze reis natuurlijk een
rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar de Poolcirkel. In nog geen
drie uur ben je in Lapland!

Ukonhattu
Dit prachtige oude houthakkersverblijf stamt uit 1950 en diende ooit
als verblijfplaats voor de houthakkers die in de bossen werkten. De
leefomstandigheden van de houthakkers waren soms erbarmelijk
en de verblijven waren primitief, maar deze lifestyle behoort tot een
belangrijk deel van de Finse geschiedenis. In de grote woonkamer zijn
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nog veel herinneringen aan hun verblijf aanwezig, zoals de lange tafels
gemaakt van dikke boomstammen en de reusachtige open haard.
Afgelopen jaar is het verblijf flink onder handen genomen om te voldoen aan de huidige moderne standaard. De buitenkant en het dak
zijn compleet opnieuw opgebouwd en geïsoleerd om een warm verblijf
te garanderen. Dit alles is gedaan met de traditionele materialen en
bouwmethoden. De binnenzijde van het huis is authentiek gebleven
en hierdoor zijn de prachtige dikke balken nog steeds goed zichtbaar!
Natuurlijk is er volop rekening gehouden met de eisen van de moderne
tijd en is er naast warmte-isolatie ook goed gelet op brandveiligheid,
privacy, kindvriendelijkheid, geluidsisolatie, sanitaire voorzieningen
en comfort! Als de houthakkers van toen toch eens wisten...
Het huis is prima geschikt voor een groep van 6 tot 16 personen. Er
zijn 6 slaapkamers, 2 ruime badkamers, een 4-persoons sauna in
huis, een 15-persoons sauna aan het meer, een houtgestookte hottub,
een grote woonkeuken voorzien van moderne apparatuur, verwarmd
materiaalhok, 2 openhaarden, ruime vide met loungehoek en ruimte
voor extra bedden, grote woonkamer en grote entreehal. De host
woont in een eigen appartement in het huis.

Laps Wintersportavontuur
Dit All-Inclusive activiteitenprogramma gaat veel verder dan een excursiepakket! Het begint al in Nederland met een rechtstreekse vlucht
van Amsterdam naar Rovaniemi. Vanaf daar kom je na een busrit
van zo’n anderhalf uur aan bij de Ukonhattu. De host zal je bij het
haardvuur ontvangen met een welkomstdrankje en je wegwijs maken
in het huis en de directe omgeving. De volgende dag staat al gelijk een
sneeuwscootersafari op het programma. Na de rij-instructies wordt
er een tocht gemaakt naar een rendierfarm. Daar vertelt Anssi, de
rendierhouder, over zijn leven met en van de rendieren.
Aansluitend is een rendiersledetocht een rustgevende onderbreking
op de sneeuwscootertocht en kun je ervaren hoe vroeger de Lappen
achter de rendierkuddes aan trokken. Ook staat een Lapse lunch op
het programma tijdens de scootertocht. De overige dagen zullen
gevuld worden met o.a. twee pistedagen waarbij je ski-, snowboard- of
telemarklessen kunt volgen, een hondensledetocht van 20 kilometer,
een sneeuwschoenwandeling door de grote canyon van het PyhäLuosto National Park. Een kennismakingsles cross-countryskiën met
aansluitend een langlauftocht. IJsvissen op het grote Pyhäjärvi meer,
sauna aan het meer met ijswak en een avondwandeling op zoek naar
het Noorderlicht. Een paardrijdtocht door de besneeuwde Lapse bossen is eventueel extra te organiseren.
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Wellness & Onthaasten
Hoewel het een vol programma betreft is er voldoende tijd om te
ontspannen. Natuurlijk hoort bij Lapland ook het wellness en onthaast
gedeelte. Hiervoor is de Ukonhattu uitgerust met twee sauna’s.
Eén in huis voor 4 personen en een grote sauna voor zo’n 15 personen
aan de rand van het meer. Ook is er een houtgestookte hottub aan
de rand van het meer om onder de sterrenhemel van de poolnacht
het Noorderlicht te kunnen aanschouwen vanuit een warm bad!
Is er nog meer nodig om je te overtuigen?
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INFORMATIE:
Voor meer gedetailleerde informatie en/of een prijsopgave:
info@scandinavianwintersports.nl of bel 075-6159759.
Meer informatie over de Ukonhattu, de reisorganisatie en andere reizen:
www.scandinavianwintersports.nl / www.visitfinland.nl

