Incentive Spitsbergen – 30 personen
•

• Verblijf in de Trapper’s Lodge in Longyearbyen
2-daagse sneeuwscootersafari naar het Isfjord Radio Station
• 1-daagse hondensledetocht op zoek naar ijsberen
• Ervaar de middernachtzon bij vertrek na 16 april

Trapper’s Lodge ***
Ligging: in het centrum van Longyearbyen dichtbij de
cafés, restaurants en het shoppingcentrum.
Beschrijving: zonder twijfel het bijzonderste hotel in
Longyearbyen ingericht als een echte jagershut met
drijfhout uit de Russische mijnstad Barentsburg en talrijke
pelzen. Het ontbijt wordt geserveerd in de Travellers Club
en het atrium biedt een ideaal uitzicht op het
noorderlicht.
Kamers: alle 16 kamers zijn verschillend ingericht maar
beschikken allemaal over comfortabele bedden en privébadkamers.

Programma 5 dagen / 4 nachten
Dag 1: Aankomst in Longyearbyen
SAS vluchten Brussel-Oslo en Oslo-Longyearbyen met aansluitende transfer naar de
Trapper’s Lodge in Longyearbyen. 3-gangen diner in een restaurant in het centrum
gevolgd door overnachting in dubbel kamers.
Dag 2: 2-daagse sneeuwscootersafari naar het Isfjord Radio Station
Na een stevig ontbijt in de Travellers Club wordt de thermische uitrusting verdeeld en
krijg je een veiligheidsinstructie over het rijden met een sneeuwscooter (2 personen per
scooter). Dan kan het avontuur beginnen! Via spectaculaire valleien omgeven door steile
bergen en gletsjers ga je naar Barentsburg voor de lunch in deze Rusissche nederzetting.
Nadien gaat het verder naar Isfjord Radio Station voor een lekker 3-gangen diner in de
befaamde Linné Room gevolgd door overnachting.
Dag 3: 2-daagse sneeuwscootersafari
Ontbijt en vervolg van de sneeuwscootersafari door imposante landschappen langsheen
de Tempelfjorden. Onderweg wordt halt gehouden voor een lunch in de wildernis.
Terugkeer naar Longyearbyen in de vooravond. Arctisch 4-gangen diner (met
wijnpakket) in restaurant Huset en overnachting in de Trapper’s Lodge.
Dag 4: Hondensledetocht
Ontbijt en transfer per bus naar de hondenkennel voor een introductie over het rijden
met de hondenslede. Volledige dagsafari met de hondenslede (2 personen per slede)
met wildernislunch onderweg. De eindeloze stilte wordt enkel verbroken door het gehijg
van de honden en het gekraak van de sneeuw. Er is een goede kans om ijsberen te
spotten onderweg. In de late namiddag keren we terug naar Longyearbyen voor een 4gangen diner (met wijnpakket) in het Trapper’s Station en overnachting.

Dag 5: Vertrek
Laatste ontbijt en transfer naar de luchthaven voor SAS-terugvluchten LongyearbyenOslo + Oslo-Brussel.

Voorlopige richtprijs bedraagt € 2525 per persoon zonder vluchten
Inbegrepen:
• Alle transfers
• 3 nachten in de Trapper’s Lodge in dubbels
• 1 nacht in Isfjord Radio Station in dubbels
• 4 x uitgebreid ontbijtbuffet
• 3 x lunch

•
•
•
•
•

2 x 3-gangen diner
2 x 4-gangendiner met wijnpakket
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
Scandinavian Airlines zijn niet inbegrepen en zijn mogelijk vanaf €575 incl. €184.76 luchthaventaksen en €15 ticket fee per persoon in W-klasse
naargelang beschikbaarheid.

Niet inbegrepen:
• Alle niet vermelde dranken (alcoholische en frisdranken)
• Persoonlijke uitgaven
Optioneel:
• Vluchten = vanaf € 575 per persoon in W-klasse
• Supplement voor single sneeuwscooter = € 230 per persoon
• Annuleringsverzekering
• Bijstandsverzekering
Nuttige info:
• Minimaal aantal deelnemers = 10 personen.
• Overnachting in de Trapper’s Lodge en Isfjord Radio Station op basis van dubbel kamers
• Begeleiding is steeds Engelstalig.
• De excursies worden standaard voorzien met 2 personen per slede/scooter. Single sneeuwscooter mogelijk
mits supplement.
• Het eigen risico voor schade aan een sneeuwscooter bedraagt ongeveer € 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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