PROGRAM: ALTA - ARKTISKE VINTEROPPLEVELSER

ALTA – ARKTISKE VINTEROPPLEVELSER
3 frokoster, 2 lunsjer og 2 middager inkludert

Dag 1

Ankomstdag
Middag
Dere hentes ved ankomst på Alta Lufthavn og tas med til Bjørnfjell Mountain Lodge hvor
første natt tilbringes. Bjørnfjell ligger i to mil fra Alta sentrum i rolige omgivelser. Rommene
er innredet i nordisk stil med store vinduer så du får naturen tett innpå.
Ettermiddagen til egen disposisjon. Hvis dere ønsker å stå på ski er skiheisen åpen fra kl 17.
(Skiutleie på stedet)
Kl 20 hentes dere i resepsjonen for kveldens to-retters middag som tilberedes på bål på
toppen av et nærliggende fjell ved alpinanlegget. Nyt stillheten og speid etter nordlyset som
ofte viser seg ved klarvær.
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Guiden vil fortelle historier mens dere sitter på reinskinn rundt bålet. Retur til Bjørnfjell
Mountain lodge på akebrett!

Dag 2

Hundesledetur
Frokost, middag
Frokost og morgenen til egen disposisjon. Hvis du vil gå på truger eller sykle på fatbike kan
utstyr leies på lodgen.
Lunsj for egen regning i restauranten
Kl 14 reiser dere til Holmen Husky hvor dere sjekker inn i komfortable lavvoer utstyrt med
glassvegger/tak for å få utnyttet utsikten.
Etter innsjekk skal dere ut på hundekjøringstur. To personer deler hundeslede for en 15
kilometers tur. Dere får innføring av hvordan dere skal håndtere hunder og slede før dere
setter avgårde bak de ivrige hundene som bare venter på å sette fart.
Så blir det stille. Vidunderlig stille. Lyden av hundepoter og sledemeier er det eneste som
bryter stillheten. Du har full kontroll over situasjonen og hundene har kontroll på oppgavene
sine. Dette blir en opplevelse du sent vil glemme.
Om kvelden serveres en to retters middag i hovedhuset.

Dag 3

Snøscooter på Finnmarksvidda
Frokost, lunsj
Frokost fra 8-10
Klokken 11 hentes dere på Holmen Husky for nye opplevelser på Finnmarksvidda;
snøscootertur. Dere får opplæring i hvordan man kjøres snøscooter og to og to deler på å
kjøre. (Førerkort for bil er påkrevet).
Etter endt scootertur serveres varm lunsj i restauranten på Ishotellet før dere sjekker inn på
Igloo hotellet.
Ishotellet er verdens nordligste ishotell og feirer i 2020 sitt 20års jubileum. Dere får
omvisning på hotellet og kan på ettermiddagen slappe av i peisestuen i hovedhuset eller gå
en tur i nærområdet. Hodelykter kan lånes i resepsjonen etter mørkets frembrudd.
Middag (for egen regning) kan kjøpes i restauranten.
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Kl 20 reiser dere ut for å jakte på nordlyset. Avhengig av værforhold og nordlysvarsel kan
lengden på turen være alt fra tre til 60 kilometer.
Retur til ishotellet kl 23. Dere utstyres med soveposer og pute for en uforglemmelig
overnatting.

Dag 4

Samiske opplevelser
Frokost, lunsj
Start gjerne i badstuen som er åpen fra kl 7 før dere spiser frokost. Klokken 11 hentes dere
for nye opplevelser, Reinraid og samiske opplevelser. Denne turen har en varighet på 1,5
time og underveis på turen stopper dere i en samisk lavvo hvor det serveres varm drikke og
snacks.
Guiden forteller dere om den samiske kulturen, skikker og levemåte. Klokken 13:00 serveres
lunsj i restauranten før transporten tar dere tilbake til Alta Sentrum klokken 14:30.
Tid på egenhånd i Alta sentrum før egen transport til flyplassen.
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