Incentive Saija Lodge – Fins Lapland – 30 personen
•

• Verblijf in de authentieke en prachtig gelegen Saija Lodge
2-daagse sneeuwscootersafari met overnachting in wildernishutten
• Sneeuwschoenwandelen en hondensledetocht
• Bezoek aan de rendierboerderij
• Traditionele Finse rooksauna

Saija Lodge ***
Gelegen aan het Jokijärvi-meer in noordoost-Finland
temidden van de overweldigende natuur. In het
hoofdgebouw bevindt zich het gezellige restaurant
Pirtti met een plafondhoge houtoven. In de keuken
worden typisch Finse gerechten bereid. Ze smaken
het best na een sessie in de aan het meer gelegen
rooksauna. In de ernaast gelegen grote blokhutten
bevinden zich de slaapkamers die sfeervol ingericht
zijn. Ze beschikken allemaal over een badkamer met
douche/wc en privé-sauna.

Programma 5 dagen / 4 nachten
Dag 1: Aankomst in Kuusamo
Finnair vluchten Brussel-Helsinki en Helsinki-Kuusamo met aansluitende transfer naar
de Saija Lodge. Vrije tijd om uitgebreid te genieten van de sauna en en de prachtige
omgeving gevolgd door een heerlijk welkomstdiner. Overnachting in de gezellige
hotelkamers.
Dag 2: 2-daagse sneeuwscootersafari met overnachting in een wildernishut
Stevig ontbijtbuffet in de lodge en klaarmaken voor de tweedaagse tocht. Na een korte
introductie over het rijden met de sneeuwscooter kan het avontuur beginnen. Er wordt
een flexibel traject gevolgd door prachtige besneeuwde landschappen (2 personen per
sneeuwscooter). Onderweg wordt halt gehouden voor een lunch rond open vuur en ’s
avonds diner en overnachting in de wildernishutten van Hossa op 85km van de Saija
Lodge.
Dag 3: 2-daagse sneeuwscootersafari
Ontbijt en terugkeer per sneeuwscooter naar de Saija Lodge met aankomst in de
namiddag. Vrije tijd om te genieten van de sauna en het avondmaal.
Dag 4: Sneeuwschoenwandelen en hondensledetocht
Ontbijtbuffet in de lodge en verdeling in 2 groepen. De eerste groep maakt een
ontspannende sneeuwschoenwandeling van ongeveer 4km. De andere groep maakt een
opwindende hondensledetocht langs een flexibel traject. Rond de middag samenkomst
in een houten tipitent in de wildernis voor de lunch. Na de middag verwisselen beide
groepen van activiteit. Bij aankomst in de Saija Lodge is de traditionele rooksauna al
warmgestookt en durvers kunnen een duik nemen in het meer. Afscheidsdiner in de
lodge.

Dag 5: Bezoek aan de rendierboerderij en vertrek
Laatste ontbijtbuffet en transfer naar de rendierboerderij. Inspannen van de sledes
gevolgd door een korte rendiersledetocht. Lunch op de boerderij en transfer naar de
luchthaven.

Voorlopige richtprijs bedraagt € 1110 per persoon zonder vluchten
Inbegrepen:
• Alle transfers
• 3 overnachtingen in de Saija Lodge
• 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 4 x lunch
• 4 x diner

•
•
•
•
•

Gebruik van de sauna
1 x traditionele rooksauna
Vermelde activiteiten (2 pers. op scooter/slede)
Engelstalige begeleiding
Thermische uitrusting

Vermelde pakketprijs is een voorlopige richtprijs voor het winterseizoen 2009-2010 onder voorbehoud van beschikbaarheid. Vluchten met
Finnair zijn niet inbegrepen en zijn mogelijk vanaf €525 incl. €101.47 luchthaventaksen en €15 ticket fee per persoon in N-klasse naargelang
beschikbaarheid.

Niet inbegrepen:
• Alcoholische en frisdranken
• Persoonlijke uitgaven
Optioneel:
• Vluchten = vanaf € 525 per persoon in N-klasse
• Annuleringsverzekering
• Bijstandsverzekering
Nuttige info:
• Minimaal aantal deelnemers = 30 personen.
• Overnachting in de Saija Lodge op basis van dubbel kamers.
• Overnachtin in de wildernishutten op basis van gedeelde kamers.
• Begeleiding is steeds Engelstalig.
• De excursies worden standaard voorzien met 2 personen per slede/scooter. Single sneeuwscooters zijn niet
mogelijk aangezien Saija niet over 30 sneeuwscooters beschikt (kleinschalige accommodatie).
• Het eigen risico voor schade aan een sneeuwscooter bedraagt steeds € 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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