bijlage Familierondreis Finland
Een bijzondere vakantie voor het hele gezin. Dat is deze familiereis naar Hossa National Park, gelegen in de
Arctic Lakelands in het authentieke Finland. Alleen al het landschap is zo sprookjesachtig mooi dat je het niet
gauw zult vergeten. Maar de regio biedt in de winter ook veel avontuurlijke activiteiten voor alle leeftijden
die bovendien erg leuk zijn om met andere families te beleven. Al wandelend (met echte sneeuwschoenen
aan!) op zoek naar elanden, wolven en lynxen. Langlaufen, ijsvissen, samen een iglo bouwen en leren hoe je
overleeft in de wildernis. Het komt allemaal voorbij. Maar ook een bezoek aan een rendier- en huskyboerderij
zal niet ontbreken, met als hoogtepunt natuurlijk een echte huskysafari. Zet je schrap voor een actieve en
gezellige week met sneeuwpret voor het hele gezin!
WEERSOMSTANDIGHEDEN
Deelnemers dienen rekening te houden met de kans op extreme weersomstandigheden zoals sneeuwstormen.
Hierdoor kunnen programmaonderdelen wijzigen of niet uitgevoerd worden.
BELANGRIJKE INFORMATIE
*Voor het besturen van een sneeuwscooter (optionele excursie) dient u minimaal 18 jaar te zijn en in het bezit van
een rijbewijs.
*Per 2 personen is er één sneeuwscooter, of husky/-rendier slede beschikbaar. U kunt halverwege de tocht
wisselen.
*Bij het besturen van een sneeuwscooter geldt een persoonlijke aansprakelijkheid van € 800. Controleer de
polisvoorwaarden van uw reisverzekering of deze kosten gedekt zijn. Ter plaatse en bij de reisverzekering via Kras
is het niet mogelijk het eigen risico af te kopen.
*Tijdens de familierondreis Winter Wonderland Finland ben je op reis met een internationaal gezelschap. Om deze
reden spreekt de reisleider Engels.
BIJKOMENDE KOSTEN
Fooien
Tijdens deze reis zijn er heel veel mensen die voor je klaar staan; denk aan bijvoorbeeld lokale gidsen en
hotelpersoneel. Het is voor deze reis gebruikelijk dat alle reizigers aan het begin van de reis een fooienpot vullen.
Heel handig, want zo hoef je zélf niet overal kleine fooien achter te laten, dit regelt de reisleider voor de hele
groep. De fooi voor reisleider en chauffeur wordt overigens niet uit deze fooienpot gehaald; als je tevreden over
hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Namens hen hartelijk bedankt.
Optioneel te huren
-Winter overall inclusief laarzen (dag 2-7)
-Alleen de winterlaarzen
-Fatbike (per 3 uur)

ca. € 40
ca. € 15
ca. € 40

THERMOKLEDING
Door de kans op erg lage temperaturen in Lapland, is het aan te raden warme kleding mee te nemen die u onder de
overall aan kunt trekken. Denk hierbij aan thermokleding, skibroek, warme jas of wollen trui.
LEEFTIJD
De minimum leeftijd voor onze TUI familiereizen is 8 jaar, de maximum leeftijd van de meereizende kinderen is 18
jaar. Mocht één zoon of dochter nét buiten deze leeftijden vallen, neem dan contact met ons op. Voor bepaalde
landen kunnen specifieke regels voor het reizen met kinderen gelden.
MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede mobiliteit zijn
dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de touringcar kan de groep ook
niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met traplopen en je kunt zelfstandig of met een

beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d. stappen. Ben je
minder mobiel, dan kan deze rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige excursies aan je
voorbij moeten laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je jouw situatie
toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat u ziet en doet. Ook de sfeer binnen het reisgezelschap is
bepalend. Ook u bent hiervoor medeverantwoordelijk. Wij vragen u rekening te houden met uw medereizigers,
zoals van hen verwacht mag worden dat ze rekening houden met u. Claim bijv. geen vaste plaatsen in de bus, maar
houd u aan het door de chauffeur/ reisleiding bepaalde roulatieschema en zorg ervoor dat u op de afgesproken tijd
op de afgesproken plaats bent. Door rekening met elkaar te houden voorkomt u irritaties, wat een positieve
invloed zal hebben op uw vakantiebeleving. Prettige reis!
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