Incentive Forest Hotel – Zweeds Lapland – 40 personen
Verblijf in het gezellige Forest Hotel
Hondensledetocht en olympische spelen
• Lange sneeuwscootersafari
• Uitgebreide wellnessfaciliteiten
Bezoek aan het énige échte IJshotel van Jukkasjärvi
•

•

•

Forest Hotel – Tärendö ***
Het Forest Hotel is idyllisch gelegen in het kleine
plaatsje Tärendö in Zweeds op 1u45 rijden vanaf de
luchthaven van Kiruna. Het ligt aan de oever van een
brede rivier ongeveer 80km ten noorden van de
Poolcirkel. Het hotel bestaat uit verschillende met
elkaar verbonden gebouwen opgetrokken in typisch
Zweedse stijl. Tot de faciliteiten behoren een lekker
restaurant, bar, lounge met open haard en
wellnesscentrum met traditionele houtgestookte
sauna, hot-tub en jacuzzi. Er staan maximaal 21
eenvoudige maar comfortabele dubbele kamers en 2
appartementen met nog eens 7 dubbels en 2 singles
ter beschikking van de gasten.

Programma 4 dagen / 3 nachten
Dag 1: Aankomst in Kiruna en transfer naar het Forest Hotel
SAS-vluchten Brussel-Stockholm en Stockholm-Kiruna met aansluitende transfer (1u45)
langs ongerepte sneeuwlandschappen naar het hotel. Na aankomst worden de kamers
verdeeld en elke deelnemer ontvangt een volledige thermische uitrusting.
Welkomstdrink in een lavvu (Lapse tent) gevolgd door een authentieke rendierbarbecue
waarbij de maaltijden geserveerd worden op traditionele houten borden. Een variatie
van verschillende vleessoorten zal worden bereid.
Dag 2: Hondensledetocht en olympische spelen
Stevig ontbijtbuffet en verdeling van de groep voor de verschillende activiteiten. De
eerste groep start met een 8km lange hondensledetocht (2 personen/slede) over de
bevroren rivier terwijl de tweede groep op zoek gaat naar sporen van wilde dieren
(rendieren, elanden en misschien zelfs beren) met behulp van speciale bosski’s. De rest
van de groep neemt het tegen elkaar op tijdens winterse olympische spelen waarbij
verschillende activiteiten aan bod komen waaronder tandemskiën en sleeën.
Regelmatig worden de groepen gewisseld en tussendoor wordt een heerlijke
wildernislunch bereid rondom open vuur. In de namiddag wordt gezorgd voor
ontspanning in de houtgestookte sauna en is er mogelijkheid voor een échte ijsduik. De
dag wordt afgesloten met een gastronomisch diner in het hotelrestaurant.
Ongetwijfeld een dag vol unieke ervaringen!

Dag 3: Sneeuwscootersafari
Stevig ontbijtbuffet gevolgd door een sneeuwscootersafari naar een ander dorp die
ongeveer 4u zal duren (2 personen per scooter). Ervaar het snelheidsgevoel terwijl je
over eindeloze meren en rivieren scheurt. Lunch onderweg in een gezellige hut met
open haard. Terugkeer met de sneeuwscooters
sneeuwscooters naar het hotel in de namiddag.
Mogelijkheid om iets te drinken in de bar of te genieten van een sauna. Tijdens het
afscheidsdiner zorgt een folkloristische band ervoor dat iedereen in de juiste sfeer
geraakt.
Dag 4: Bezoek aan het IJshotel van Jukkasjärvi
Ju
en vertrek
Laatste ontbijtbuffet en klaarmaken
klaarmaken voor vertrek. Transfer (1u45)
(1u45 naar Kiruna voor een
bezoek aan het wereldberoemde en énige échte ijshotel ter wereld. Verken de ijskapel
en art suites die allemaal verschillend gedecoreerd zijn.
zijn. Ook een bezoek aan de Absolut
Ice Bar mag natuurlijk niet ontbreken. Een Scandinavisch lunchbuffet zal geserveerd
worden in het plaatselijke restaurant. Transfer naar de luchthaven en SAS-vluchten
SAS
Kiruna-Stockholm
Stockholm en Stockholm-Brussel.
Stockholm

Prijs van dit programma bedraagt € 899 per persoon
in dubbel kamer zonder vluchten
Inbegrepen:
• Transfers van/naar de luchthaven
• 3 overnachtingen in het Forest Hotel in dubbel
• 3 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2 x 2-gangen (wildernis)lunch
• 1 x lunchbuffet
• 2 x 3-gangen diner
• 1 x rendierbarbecue

•
•
•
•
•
•
•

2 x (welkomst)drink
drink per persoon per verblijf
2 x glas wijn of bier per persoon per dag
Dagelijks gebruik van de wellnessfaciliteiten
Entertainment op de laatste avond
Alle vermelde activiteiten
tiviteiten
Engelstalige begeleiding
Thermische uitrustin
ing

Vermelde pakketprijs is geldig gedurende het winterseizoen 2010-2011
2010
onder voorbehoud van beschikbaarheid. Vluchten met SAS
Scandinavian Airlines zijn niet inbegrepen.

Niet inbegrepen:
• Vluchten
• Overige (alcoholische) dranken
• Persoonlijke uitgaven
Optioneel:
• Singlesupplement = € 50
• Annuleringsverzekering
• Bijstandsverzekering
Nuttige info:
• Overnachting in het Forest Hotel op basis van dubbel kamers.
• Begeleiding is steeds Engelstalig.
• De excursies worden standaard voorzien met 2 personen per slede/scooter.
• Het eigen risico voor schade aan een sneeuwscooter bedraagt maximaal € 800 per bestuurder per ongeval.
Een geldig rijbewijs is verplicht.
• Omwille
mwille van de weersomstandigheden kan de volgorde van het programma aangepast worden of kunnen
activiteiten worden geannuleerd.
• Eventueel gewenste aanpassingen aan dit programma zijn uiteraard bespreekbaar.

NORTH and AWAY (Lic. 7039 - Benjamin Taeymans)  MERTENSSTRAAT 77  2950 KAPELLEN  BELGIUM
info@northandaway.be
@northandaway.be  www.northandaway.be
Mobile
ile ++32/(0)485.79.36.67  Fax +32/(0)3/664.12.10

