Lapland Experience 2023
28/02 - 04/03/2023

Time for some magic!
Een corporate teambuilding, met je beste klanten of
gewoon alleen met onze groep naar het Hoge Noorden?
Ontdek onze Lapland Experience en laat
je wegblazen door ons onvergetelijke programma!
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Dinsdag 28/02/2023 - Travel day
7:15 - Brussels Airport Zaventem vertrek naar Helsinki
10:50 - Aankomst Helsinki Airport voor een tussenstop en overstap
11:55 - Helsinki Airport vertrek naar Rovaniemi Airport
13:20 - Aankomst Rovaniemi Airport
Vanuit de luchthaven vertrekken we met een transfert naar
Isokenkäisten Klubi in Kuusamo. Maar eerst lunchen we nog
in de buurt van de luchthaven.
17:00 - Aankomst in ons verblijf Isokenkäisten Klubi
Inchecken, overnachting in twin/dubbel kamer met privé badkamer.
(Indien extra meerprijs kan een Single room geboekt worden)

19:00 - Diner in het charmante, lokale restaurant.
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Woensdag 01/03/2023 - Ready for a safari?
9:00 - Onbijt en vertrek naar het Ruka Ski Resort voor een Sneeuwscootersafari.
De safari duurt ongeveer 4 uur. Onderweg proberen we “er eentje aan
de haak te slaan” tijdens een korte initiatie ijsvissen. Ook wordt er een
kleine snack voorzien aangezien we wat later gaan lunchen. Na de lunch
is er vrije tijd voorzien. Indien er nog voldoende tijd is kunnen we snel
even de skipiste van Ruka onveilig maken.
19:00 - Diner in het charmante, lokale restaurant.
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Donderdag 02/03/2023 - Rally Experience “Black Round Pirelli”
D-Day! De dag waarop we allemaal hebben gewacht!
Ontdek vandaag de basisprincipes van sportief en snel rijden op sneeuw en ijs.
- Proef van de verschillende technieken van het rijden met een vierwielaangedreven wagen.
- Leer hoe je in ware rallystijl moet rijden op een gladde ondergrond.
- Controle van over- en onderstuur.
- Correcte stuurtechnieken.
Dit alles gaat door op een speciaal aangelegd circuit midden op een bevroren meer.
En dat is nog niet alles. Onze lesgever is niemand minder dan mister “Black round Pirelli”, viervoudig wereldkampioen rally en levende legende ; Juha Kankkunen.
Kortom, een dag vol adrenaline en autosport waarbij we de keuze hebben uit een hele reeks Audi voertuigen.
Audi RS 3, S3, A4, A3,... allen voorzien van vierwielaandrijving en Monte Carlo Spike banden.
Lunch en verfrissende of verwarmende drankjes zijn voorzien in de Club House.
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Donderdag 02/03/2023 - There is more, it’s hot and cold!
17:00 - Na het ijsracen brengt onze transfert ons naar de laatste activiteit van de dag.
Heb je ooit al eens in een dik pak sneeuw willen springen net na een bezoek aan de sauna?
Wel dat kan! Bij Pohjolan Pirtti krijgen we een ware Finse Sauna Experience waar we na
alle adrenaline van de dag volledig tot rust kunnen komen, of gewoon stoere verhalen vertellen
van hoe snel we wel gedrift hebben in die bepaalde bocht tijdens de Rally Experience.
20:00 - Aansluitend is er een lokaal diner voorzien.
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Vrijdag 03/03/2023 - Hoooooo!!!
9:00 - Na het ontbijt vertrekken we van aan ons hotel op een 12km lange Husky Safari.
Tijdens de safari mag je zowel als rijder of bijrijder een slee besturen. Een echte
must bij een bezoek aan Lapland!
12:00 - Lunch bij Isokenkäisten Klubi
13:30 - Vrije namiddag met de mogelijkheid om van de 7* Roksauna bij ons hotel gebruik te maken.
19:00 - Diner in Lapland-thema
20:00 - Sledetoch naar Kuntivaara Hill, op jacht naar het Noorderlicht.
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Zaterdag 04/03/2023 - Everything has to come to an end, sometime.
9:30 - Na het ontbijt vertrekken met onze transfert naar de luchthaven van Rovaniemi.
Via Helsinki vliegen we zo terug naar België.
18:25 - Vol fantastische verhalen en mooie herinneringen komen we aan in Zaventem.
The end of our Lapland adventure, is the start of a great memory...
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Lapland Experience 2023 by Moshpit
Inbegrepen:
• Vluchten met Finnair in economy class (23kg ruimbagage,10kg/pp handbagage en alle taksen)
• 4 nachten verblijf in het hotel Isokenkäisten Klubi, dubbele kamer
• Alle maaltijden die vermeld staan in het programma
• Sneeuwscooter safari
• All-in huur van de wagens en het circuit voor de Rally Experience, incl. full verzekering, rallypiloten als instructeurs,...
(Prijs gebaseerd op 2 personen per wagen, mits betaling meerprijs kan een wagen alleen gehuurd worden)

• Huskysafari
• Sauna-avond op het platteland bij Pohjolan Pirtti
• Gebruik van winteruitrusting bij Isokenkäisten Klubi, huur van winterkleding (overall, laarzen, wollen sokken, handschoenen, muts, etc.)
• Gebruik van de sauna in het huis
• Gepersonaliseerde winterjas “Black Round Pirelli” edition
Niet inbegrepen:
• Eventuele verzekeringen (kan men per persoon nemen aan 8% op de totale reissom, een reisbijstandverzekering €40/p.
of een combinatie van de twee aan 10% op de totale reissom)
• Persoonlijke uitgaven
• Extra verzekering voor de sneeuwscooters (indien gewenst, ter plaatse te regelen)
• Supplement single kamer (+€ 275)
Pakketprijs voor deze onvergetelijke Lapland Experience: € 4395*/p.

ACTIE! Krijg € 100 korting bij het aanbrengen van een klant voor deze Lapland Experience.

* Alle prijzen zijn onder voorbehoud van reservatie en kunnen ten allen tijde nog wijzigen. Er zijn maximaal 12 beschikbare plaatsen. De opgegeven prijs is incl. btw en kan op uw vennootschap gefactureerd worden.
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Heb je nog vragen? Of wil je gewoon direct inschrijven? Dat kan!
Stuur ons een mail met jouw gegevens (naam, voornaam, adres, gsm, mailadres) en wij nemen contact
met u op voor de verder reservatie en boeking van deze exclusieve experience.
Moshpit BV | Wortegemsesteenweg 17 | 8570 Anzegem | BE 0741 382 381 in samenwerking met Voyage Unique.

Thijs Deburghgraeve
Zaakvoerder

Serge Cappon
Zaakvoerder

0498 38 96 52
thijs@moshpit.plus
www.moshpit.plus

0473 97 01 52
serge@moshpit.plus
www.moshpit.plus
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WE MAKE
GREAT STUFF
HAPPEN.

