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Smaken av Nord-Norge med Aktiv Events i Harstad
Nærhet:
Harstad er en sjarmerende by beliggende ved havet,
en perfekt base for nordnorske opplevelser med et
vell av aktiviteter å by på. Alle aktiviteter i området er
i umiddelbar nærhet til byen og kan nåes på under
en halvtime.
Rett utenfor byen kan du få nordlysopplevelser fra
både toppen av Sollifjellet i nordlyshytta eller fra
Aurora Camp på Aunfjellet, alt arrangert av Aktiv
Events. Ønsker du en konferanse kombinert med
nordlysopplevelse eller teambuilding ordner vi det du
trenger for et vellykket arrangement for grupper fra
10-200 personer.
Hotellene ligger sentralt i området ved havnen i
gangavstand fra hverandre. De kan tilby både
moderne velutstyrte rom og konferanserom i alle
størrelser etter behov. Harstad har restauranter i
toppklasse og det kulinariske en del av opplevelsen.
Et besøk for gruppen på Trondenes historiske senter
eller ærverdige Røkenes Gård kan anbefales.
Konferansepakke med smaken av nord:
fra kr 2475,- per pers per døgn.

Pakken inkluderer: Overnatting, frokostbuffet,
dagsmøtepakke med lunch, 3-retters middag,
teambuilding med flere stasjoner eller tur til lavvu for
å se etter nordlyset.
Tillegg: Enkeltrom, festmenyer, guide og transport fra
flyplass. Tilleggsdøgn. Prisen gjelder i: august, september, oktober, november, april, mai, juni. Nordlyscamp
i de månedene det er aktuelt. Pris etter hvilket hotell
som velges (Priseks. er Scandic. Clarion Collection Hot.
Arcticus eller Thon Hotell er alternativer.)
Avstand flyplass:
Fra Evenes Lufthavn er det kun ca 35 minutter inn til
sentrum av Harstad. Både SAS og Norwegian flyr
direkte fra Oslo og andre byer til Evenes.
På flyplassen kan du møtes av lokale verter som følger
gruppen under oppholdet.
Eksempel på aktiviteter:
Teambuilding - morsom og utfordrende samhandling,
nordlyscamp, båttur med Anna Rogde, fisketur, øytur,
grottetur, fotosafari, musikkopplevelser. Mobile TV
skjermer og live streaming.
Velkommen til «A taste of the Arctic»!

Booking@visitthearctic.no

www.visitthearctic.no

