
Örnek Teşvik Gezisi Programı

The$Icehotel &$Riksgränsen
3 Kuzey Işıkları’na Bir$Yolculuk



1.#Gün
İsveç’in kuzeyinde,/Kuzey Kutup Dairesi’ne 200/km./uzaklıktaki Kiruna/
Havaalanı’na varış./Özel otobüsle Ice/Hotel’e transfer./

Opsiyonel:+Kiruna+Havaalanı’na varınca,+VIP+Lounge’a kısa bir yürüyüş.+
Tarafımızdan temin edilen özel kış kıyafetlerini giyinme (pantalon,+kürk
şapka,+eldivenler,+yün başlık ve and+üzerinde her+misafirin ismi yazılı olan
çoraplar ve özel yalıtımlı botlar).+Havaalanından Ice+Hotel’e Husky+
köpeklerinin çektiği kızaklarla 1+saatlik seyahat,+yolda kısa bir mola.+Ice+
Hotel’e giriş ve tamamen buzdan inşa edilmiş bu özel otelde rehberli tur.+
Küçük bir kasaba olan Jukkasjärvi’de bulunan Ren/Geyiği çiftliğine yürüyüş,/
:/Ren/Geyiği turu,/Ren/geyiklerinin yaşadığıyerleri ziyaret ve besleme,/Sami/
çobanlarının yaşadığı yere rehberli tur.//Büyük ve sıcak Sami/kulübesinde
geleneksel Sami/yemeği ve sonrasında Ice Hotel’de birer drink./(içecekler
esktradır).

Ice/Hotel’de konaklama.



Gitmek için sabırsızlananve
havlayan köpeklerin çektiği
kızaklara outran8misafirler
deneyime hazırdır.8
Köpekler bir anda sessizleşir ve
kızağı kullanan kişinin
yönlendirmesi ile bir anda duyulan
tek ses karın üzerinde koşan
köpeklerin pati sesleri olur.8
Yol üzerinde,8geç bir öğlen yemeği
veya akşamüstü atıştırmalıkları ve
sıcak içecekler için sıcak bir çadırda
durulur.8
Çadırın ortasında sıcak bir atmosfer
yaratan bir ateş yanmaktadır.8
Transfer8Ice8Hotel’de sona erer.8

Husky transferi
(Opsiyonel)



The$Icehotel
Kuzey Kutup Dairesi’nin 200$km.$kuzeyinde,$neredeyse
buzdan bir nehir olan Torne$Nehri’nin yanında Jukkasjärvi
adında bir kasaba yer almaktadır.$
Burada,$son$25$yıldır her$yıl tekrar çok özel bir yöntemle
yontulan Ice$Hotel$bulunmaktadır.$
Her$seferinde,$tüm dünyadan sanatçıların eserleri ile
zenginleştirilen bu otel sadece türünün ilk$örneği değil aynı
zamanda en büyük olanıdır.$Ltmış adet oda,$buz bar,$kilise
ve inanılmaz büyük ortak alan Torne Nehri’nden elde edilen
saf buz ile yapılmıştır.



The$Icebar – Buz Bar



The$Ice Hotel



Ice Hotel’in yanında yer alan kabinler



2.#Gün
Otel personeli tarafından sunulan sıcak bir bardak İsveç kirazı içeceği ile uyanma.;Sıcak
bir sauna;keyfinin ardından, Ice Hotel’de doyurucu bir İsveç kahvaltısı.;

Björkliden Kayak;Merkezi’nin muhteşem tepe düzlüklerine doğru yola çıkış.;
Snowmobiling hakkında kısa bir;bilgilendirme ve;Riksgränsen Kayak;Merkezi’ne kadar
40;km.;bir snow;mobile;safarisi.;
Yolda Låkktatjocka Dağ İstasyonu’nda sıcak bir kabinde öğlen yemeği,;Dağ çileği reçelli
özel bir İsveç waffle’ı.;Vakit geldiğinde ve şartlar uygun olduğunda tepelerden
Riksgränsen’de bulunan otele yolculuk.;
Akşamüstü Riksgränsen’de çeşitli aktiviteler: Kayak,;kros kayağı,;veya kar;ayakkabısı ile
yürüyüş ya da;bu;güzel otelde yer alan spa’da keyifli bir akşamüstü deneyimi. Akşam
yemeği Riksgränsen;Hotel’de alınacaktır.
Yemekten sonra,;Abisko;Ulusal Parkı’nda rehberli Kuzey Işıkları turu,;ardından otelin
barı olan Grönan’da birer drinks.;
Konaklama Riksgränsen Hotel.



Riksgränsen



Snow mobile*safari



The$Riksgränsen$Kayak Merkezi



Riksgränsen*Hotel



Northern lights

Aurora&Gök&İstasyonu

(opsiyonel)
Abisko&Dağ İstasyonu’nda akşam

yemeğini takiben telesiyejle Njoula

Dağı’na yolculuk.&Aurora&Gök&İstasyonu

Kuzey Işıkları’nı izlemek için dünyanın

en&iyi yeridir.&Bu&deneyimi bozacak

şehir ışıkları olmadan, neredeyse salt

karanlıkta, gökyüzü ve yıldızlar… Grup

istasyon turu yapacak ve&Kuzey Işıkları

hakkında bilgi alacaktır.&



3.#Gün
Kahvaltıdan sonra,.donmuş nehre doğru,.vahşi tepelere doğru rehberli bir snow.
mobile.safari.için kısa bir yürüyüş..
Nordanjaure Kampı’nda,.eğlence için “Kış Olimpiyatları”.: İsveç kızağı,.Swedish.
“kickIsledding”,.buzda Kuzey Kutup Dairesi’ne özel alabalık avı,.iki kişilik kayak,.kar.
ayakkabısı.yarışı,.curling veya kros kayağı..Oyunlar sırasında,.çadırda,.büyük bir
ateşin etrafında ısınırken içecek servis edilecektir..
Akşamüstünüzü eğlenceli yarışmalarla geçirebilir veya Riksgränsen’in sunduğu
muhteşem manzaraların keyfini çıkartabilirsiniz..
Akşam,.otelin yanında bulunan donmuş nehrin üzerinde yeralan özel çadırda
gerçekleşecek gala.yemeğine snow.mobile.veya yürüyüş yoluyla ulaşım..Yemekten
sonra,.oteldeki özel kulüp alanında birer içecekiçin biraraya gelme..

Konaklama Riksgränsen Hotel.





Nordanjaure’de Bulunan
Vahşi Hayat4Kampı



Çadırda Gala(Yemeği (opsiyonel)



Çadırda gala(yemeği



4. Gün

Otelde keyifli bir büfe kahvaltı.2
Kiruna2şehrine transfer,2LKAB2tarafından işletilen dünyanın en büyük yeraltı madenine
ziyaret.2

Yerel bir restoranda öğlen yemeği.

Havaalanına2transfer2ve2İstanbul’a2dönüş.2



Dünyanın en(büyük yeraltı madeni,(LKAB.(Hergün,(500(işçi tarafından 60.000(
ton(demir cevheri çıkartılmaktadır.(Yerin 850(metre altında demiryolu
sistemi ve(500(km.(asfalt(yol.(Rehberli bir(tur(ve(LKAB’ın 100(yıllık gelişimi
hakkında bir(video(seyri için yerin 540 metre altına otobüs yolculuğu.(Dağın
arkasında bulunan fabrikalarda yılda 20(milyon ton(demir cevheri
işlenmektedir.(

Dünyanın en(
büyük yeraltı
madeni



Ücretlendirme

• Ice Hotel’de bir0gece konaklama
• Riksgränsen’de iki gece konaklama
• Programda yer alan tüm aktiviteler
• Programda yer alan tüm yemekler
• İngilizce konuşan rehber ve0özel otobüsle
transferler

Kişi başı USD*2000..’den*başlayan fiyatlar…



Alışveriş

Ren+Geyiği çobanları
tarafından yaratılan
el+işleri



Dag$Kastensson
Şirket Sahibi ve,Yönetici

Email:'dkastensson@snedmc.eu
Mobile:'+46'70'229'7220

Hetta$Fromhold
Kıdemli Satış Müdürü&,
Başkan Yardımcısı

Email:'hfromhold@snedmc.eu
Mobile:'+46'70'229'1002

Hoşgeldiniz!
Sizlerle farklı programları
paylaşmaktan mutluluk duyarız.

mailto:dkastensson@snedmc.eu
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