Incentive Iso Syöte – Fins Lapland – 30 personen
•

Verblijf bovenop een heuvel = de meest fotogenieke locatie van Fins Lapland
• Sneeuwschoenwandelen op zoek naar het noorderlicht
• Sneeuwscootersafari met bezoek aan een rendierboerderij en ijsvissen
• Hondensledetocht of langlaufen naar keuze door de winterse wildernis
• Traditionele Finse rooksauna en Laps specialiteitendiner

Iso Syöte – On top of it all

Ligging: Iso Syöte is een sfeervol vakantiecomplex gelegen op een heuvel in de driehoek Kuusamo-Oulu-Rovaniemi
en is bijgevolg gemakkelijk bereikbaar vanuit de 3 belangrijkste luchthavens van Fins Lapland. De ski- en
langlaufpistes liggen op loopafstand van het hotel en de vakantiewoningen.
Faciliteiten: hotel/hoofdgebouw met receptie, panoramisch restaurant, bar, zwembad (toegankelijk voor alle
gasten) en 2 ruime sauna's. Maaltijden worden in het restaurant geserveerd met een uniek panoramisch uitzicht
over de omgeving. Het hoofdgebouw is tevens verzamelpunt voor de diverse winteractiviteiten.
Hotelkamers: 30 recent gerenoveerde en comfortabele kamers verspreid over 2 verdiepingen met prachtig uitzicht
over de omgeving. Alle kamers beschikken over houten vloeren en 2 aparte bedden (met mogelijkheid voor 1 extra
bed) en vernieuwde badkamers met douche, toilet en haardroger.

Programma 3 dagen / 2 nachten
14/03/2014: Aankomst in Oulu
Finnair-vluchten Brussel-Helsinki 07u35-11u05 + Helsinki-Oulu 12u40-13u40 en
aansluitende transfer (1u30) naar Iso Syöte met lunchpakket onderweg. Na aankomst
volgt een welkomstaperitief en een Nederlandstalige presentatie van het programma.
Vervolgens worden de thermische uitrustingen verdeeld en is er vrije tijd om uitgebreid
te genieten van de sauna’s, het zwembad en de prachtige omgeving. Het
welkomstbuffet wordt geserveerd in het panoramisch restaurant. Daarna staat een
avondlijke sneeuwschoenwandeling op het programma. Bij helder weer en mits een
beetje geluk, kan je misschien het magische noorderlicht gadeslaan. Overnachting in de
gezellige hotelkamers.

15/03/2014: Sneeuwscootersafari naar de rendierboerderij en ijsvissen
Stevig ontbijtbuffet in het panoramisch restaurant en klaarmaken voor een opwindende
sneeuwscootersafari (2 personen per scooter). Door de besneeuwde bossen en over
bevroren meren gaat het eerst richting rendierboerderij. Daar vertelt een traditionele
rendierhoeder enthousiast over het belang van deze dieren voor de Lappen of Samen
vergezeld van een warme kop koffie/thee. Vervolgens kan je de techniek van het
lassowerpen uitproberen en maak je een korte rendiersledetocht. Een heerlijke lunch
wacht in een typische kota (houten hut in puntvorm) of lavvu (Lapse tent) waarna de
liefhebbers kunnen ijsvissen op het nabijgelegen meer. Tenslotte terugkeer naar het
hotel per sneeuwscooter. In de vooravond wacht een transfer naar het sfeervolle
wilderniskamp op circa 15 minuten rijden door het bos. Hier werd de traditionele
rooksauna ondertussen warmgestookt en durvers kunnen zich eveneens wagen aan een
dip in het nabijgelegen ijswak. Een op een top Finse ervaring! Een Laps
specialiteitendiner wordt aansluitend geserveerd in de gezellige kota van het
wilderniskamp of opnieuw in het panoramisch restaurant van het hotel (keuze door te
geven bij reservatie). Dit diner wordt aan tafel geserveerd.
16/03/2014: Hondensledetocht of langlaufen en vertrek
Na het ontbijtbuffet volgt een transfer naar de hondenkennel. Hier word je verwelkomd
door een bende dolenthousiaste huskies en krijg je meer uitleg over de techniek van het
mushen. Daarna maak je een onvergetelijke hondensledetocht van 12km door het
prachtige winderlandschap (2 personen per slede). Je zal al snel onder de indruk raken
van de oorverdovende stilte die enkel doorbroken wordt door het geluid van krakende
sneeuw en hijgende honden. Alternatief kan je ook deelnemen aan een initiatie
langlaufen. Er zijn talrijke langlaufpistes in de omgeving van Iso Syöte en de gids zal een
traject voorstellen naargelang de mogelijkheden van de groep. Vervolgens transfer terug
naar het hotel voor de laatste lunch in het restaurant. Geniet nog een laatste keer van
het schitterende uitzicht alvorens terug te keren naar de luchthaven (1u30). Afscheid
van Lapland en inchecken voor Finnair-vluchten Oulu-Helsinki 17u35-18u35 en HelsinkiBrussel 20u05-21u40.

De basisprijs bedraagt € 1550 per persoon inclusief vluchten
Inbegrepen:
•
Vluchten met Finnair
•
Alle transfers
•
2 overnachtingen in single kamers
•
2 x ontbijtbuffet
•
3 x lunch
•
2 x diner
•
Gebruik van de sauna en het zwembad

•
•
•
•
•
•
•

Vermelde activiteiten (2 pers. op scooter/slede)
Engelstalige begeleiding
Thermische uitrusting
Luchthaventaksen (€ 141.81)
Ticket fee (€ 15)
BTW
Reservatiekosten

Niet inbegrepen:
•
Alcoholische en frisdranken
•
Persoonlijke uitgaven
Optioneel:
•
Deelnemers die kiezen voor langlaufen op dag 3 genieten een korting van € 65 per persoon.
•
Annulatieverzekering prestige= 5% van de reissom
•
Bijstandsverzekering assistance plus = € 20 per persoon inclusief wintersportdekking
Nuttige info:
• Minimaal aantal deelnemers = 30 personen.
• De excursies worden standaard voorzien met 2 personen per slede/scooter.
• Het eigen risico voor schade aan een sneeuwscooter bedraagt € 800 per bestuurder per ongeval. Een geldig rijbewijs is verplicht.
• Omwille van de weersomstandigheden kan de volgorde van het programma aangepast worden of kunnen activiteiten worden
geannuleerd.
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