Prijs
€ 1.685

8-daagse fly&drive.
- Ontdekking van het land van 1.000 meren.
- Safari op zoek naar beren.
- 7 nachten op basis van kamer met ontbijt.
Meer info:

Bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be

V.U. ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29, 8200 Brugge. Lic 7165

Individuele rondreis met huurwagen (8 dagen/ 7 nachten)
Dag 1 Aankomst in Rovaniemi.
Aankomst te Rovaniemi waar u uw huurauto kunt ophalen. U kunt op deze eerste dag een korte stop maken in Santa's Village.
De woonplaats van de Kerstman, die de hele zomer aanwezig is en u hem kunt ontmoeten. Het is ook mogelijk om een brief te
sturen vanuit zijn postkantoor. Overnachting in een chalet.
Dag 2 Ontmoeting met rendieren.
Geniet van uw ontbijt en vandaag heeft u een afspraak met de rendieren, deze geweldige dieren uit het noorden die Lapland
bevolken. Deze dieren worden in de winter gebruikt voor sleeën. In de zomer zijn ze op vakantie en grazen ze rustig. U gaat ze
ontmoeten met de fokker, die u veel zal leren over rendieren. Na het oversteken van de poolcirkel, waarvoor je een certificaat
ontvangt, kunt u de rendieren voederen en hun zachte vacht strelen voordat u afscheid neemt. Na deze leuke ontmoeting
neemt u de weg naar het zuiden richting Pudasjärvi voor de nacht. Overnachting in een chalet.
Dag 3 Kano en vliegvissen
Ontbijt in het hotel. Deze voormiddag gaat u aan boord van een kano voor een excursie op “Lake Naamanka”. Aan boord van de
kano, krijgt u de gelegenheid om de Finse natuur te ontdekken onder begeleiding van een gids om meer te leren over de lokale
flora en fauna. Na een picknickpauze rond het vuur gaat het avontuur verder. Nadat u de visuitrusting hebt ontvangen, rijd u met
de auto naar het bos. De gids leert u hoe en waar te vissen en steekt een kampvuur aan waar u kunt ontspannen met een goede
kop koffie en een gebakje. Geniet van dit rustige moment in de natuur en als u geluk hebt, vangt u misschien iets! Overnachting
in een chalet.
Dag 4 Berenspotten
Ontbijt in het hotel. Neem de weg naar het oosten om dichter bij de Russische grens te komen, het grondgebied van de bruine
beer. Na het diner vertrekt u met een professionele gids naar het bos. Het is 's avonds en in de vroege ochtend dat de beren het
puntje van hun snuit tonen. U wacht tot ze zich uit hun hol wagen om ze te fotograferen. U overnacht in de
schuilplaats/wildernishut om niet gezien te worden en staat op de voorste rij om ze te zien in de heldere nacht van de
Scandinavische zomer, maar het is mogelijk om terug te keren naar het kamp om te slapen in een echt bed indien dit nodig zou
zijn.. Als u geluk heeft, kunt u ook wolven zien.
Dag 5 Ontspanning in Kuhmo
’s morgens gaat u terug naar het basiskamp voor het ontbijt. De rest van de dag heeft u vrij om te ontspannen en na te praten
over deze unieke ervaring met de andere gasten of kunt u een wandeling maken langs één van de vele meren in de omgeving.
Overnachting in hotel Kalevala of gelijkwaardig.
Dag 6 Wandelen in het Oulanka park
Na het ontbijt gaat u richting Kuusamo. Hier bent u aan het Nationale park van Oulanka. Geniet met een picknick midden in het
bos, en geniet van de Lapse natuur, zo kalm en rustgevend. Overnachting in hotel Sokos Kuusamo of gelijkwaardig.
Dag 7 Wandeltocht met de husky’s
ontbijt in het hotel. Op weg naar Rovaniemi kunt u het nationale park van Riisitunturi verkennen. Dit is een leuke stop op de
route, maar wees voorzichtig, u dient vóór 14.00 uur in Rovaniemi aan te komen. Op het programma staat een excursie met de
husky's. U leert hun namen, hun vaardigheden, ziet waar ze wonen, enz. Het is dan tijd om aan de slag te gaan! Het pad is
eenvoudig en de wandeling duurt ongeveer 1 uur. Tijdens deze wandeling ziet u de bossen, planten, bloemen en bessen die
typisch zijn voor de regio, en misschien ook vogels en kleine dieren. Na de wandeling is het tijd om uw nieuwe harige vrienden te
belonen en te voederen. Overnachting in een chalet.
Dag 8
Ontbijt in het hotel. In de luchthaven van Rovaniemi levert u de huurwagen in en vertrekt u per vliegtuig terug naar huis.

Inbegrepen
• Lijnvluchten met Finnair in de Z-klasse (taksen en bagage inbegrepen).
• 2 overnachtingen in de genoemde hotels of gelijkwaardig.
• 4 overnachtingen in chalets.
• 1 nacht in een wildernishut.
• 7 ontbijten.
• 1 diner tijdens de berensafari.
• Rendier ontmoeten excursie 1h.
• Kano excursie 2u30.
• Vliegvissen 3-4u.
• Beren spotten excursie, van 16.00 tot 9.00 uur de volgende dag.
• Wandeling met husky’s 2h.
Niet inbegrepen
• Huurwagen.
• Maaltijden, dranken en persoonlijke uitgaven.
• Entrees voor de bezienswaardigheden.
• Reisverzekeringen.

Vertrekdata

prijs p.p.

Van 30/04 – 30/10/20 : € 1.685
Kinderkorting : € 690

www.imagine4kids.be

