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Tweetalig begeleide RONDreisNOORDERLICHT IN LAPLAND FINLAND 11 DAGEN

*  Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/’22  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. De vroegboekkorting is niet van 
toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon). 

Inclusief:
✓ Vervoer per luxeviersterrenautocar voorzien van bar, toilet,  
     dvd, on board entertainment systeem en airco
✓ Professionele begeleiding van een ervaren Herman &  
    Vandamme – gids.

✓ 3 x overnachting op de cruiseferry tussen Travemünde &  
    Helsinki, op basis van een tweepersoonskajuit met douche  
    en toilet

✓ 7 x overnachting in drie- tot viersterrenhotels in  
    tweepersoonskamer met bad of douche en toilet

✓ 10 x ontbijt

✓ 4 x avondmaal aan boord van het schip

✓ 4 x avondmaal in het hotel

✓ 1 x typisch Laps diner ‘Rendier Festijn’ in het  
    restaurant Kammi

✓ 1 x diner in het wereldberoemde ijsrestaurant

✓ Rondleiding in Helsinki door lokale gids

✓ Bezoek aan de Huskyfarm, inclusief een sledetocht van 5 km

✓ Noorderlicht bekijken & Bezoek ijsdorp in Lainio

✓ Bezoek aan de Kerstman in zijn eigen dorp Rovaniemi

✓ Toegang het Arktikum museum

✓ Thermisch pak op dag 6

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

Supplement  
2 persoons- 
buitenkajuit

Single  
supplement

met binnenkajuit

Single  
supplement

met buitenkajuit

28/12/2021 Oud & Nieuw € 2198,80 / € 82,00 € 774,00 € 937,00

03/03 - 17/03/2022 € 1864,40 / € 79,00 € 698,00 € 834,00

02/03 - 16/03/2023 € 1888,80 € 1794,36 € 82,00 € 589,00 € 699,00

Prijs per persoon - 11 dagen -  Half pension

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen-en terugreis en de middagmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve toegangsgelden
• Reis-en annuleringsverzekering (€ 4 per dag per persoon)
• De fooi van de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

Vreemde munten Euro
Grensformaliteiten Een geldige identiteitskaart volstaat  
  (geldig tot 6 maanden na retour)
Klimaat  Gemiddelde temperatuur -5 °C max. tot –13 °C min.
Zeker meenemen Warme kledij incl. handschoenen, muts,  
  dikke jas en stevige wandelschoenen
Min. aantal deelnemers 30 pax.

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

Megasucces!

SNEL BOEKEN
IS DE BOODSCHAP

Tip! Voorzie een 
aparte reistas voor 
de  overnachting 

onderweg.




