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Besøk verdens nordligste ishotell –
Sorrisniva Igloo Hotel Alta
Klar for en magisk opplevelse for din bedrift, sammen
med ansatte, kunder eller venner? Hvert år fra desember
til april står ishotellet klart med forskjellig kunstnerisk tema.
30 rom og suiter for overnatting, kapell og isbar er noe av
det du kan oppleve. Her kan du overnatte komfortabelt i
unike rom og suiter på senger dekket av reinskinn i varme
soveposer, eller kanskje bare ta en blå drink i isbaren. Ved
siden av i den varme og rustikke restauranten Laksestua
kan du nyte en bedre 3-5 retters middag. Sauna og
frokost står klare når du våkner.

Prisen inkluderer: 1 overnatting på ishotellet med utstyr,
frokostbuffet, morgensauna, lunsj, 3-retters middag i
Laksestua, Snøscootertur 2,5 timer med utstyr som klær,
scooter med 2 personer per scooter og guide. Alternativt
reinraid med slede og besøk i lavvu der du kan se nordlys
på kvelden. Grupper fra 10 personer.

For å få en enda bedre naturopplevelse kombiner gjerne
oppholdet med en kortere eller lengre tur på snøscooter.
Alt fra 1,5 time til flere dager på selveste Finnmarksvidda,
gjerne med tur til lavvuleir. I tillegg reinraid og besøk i
en samisk siida, hundekjøring, teambuilding eller nordlyscamp bare for å nevne noe. På snøscootersafari kan
man velge å kjøre helt over vidda til de samiske byene
Karasjok eller Kautokeino og overnatte på hotell der før
man returnerer til Sorrisniva dagen etter. Snøscooteren
kjøres selv, eller man kan velge å dele scooter sammen
med en annen og bytte på. Hele tiden er du i trygge
hender med fjellvante guider. Sorrisniva har utendørs
bekledning for aktiviteter opptil 300 personer. Nordlyset
kan oppleves både i Sorrisniva og på tur.

Avstander:
Kun 25 min med direktefly fra Tromsø – Alta med Widerøe
og kun 2 timer med direktefly fra Oslo-Alta, enten med
SAS eller Norwegian. Avstand Alta lufthavn - Sorrisniva
15 km og fra lufthavnen - Scandic og Thon Hotell 5 km.

Priseksempel vinter 2018-19:
Fra kr 4570,- per person i dobbeltrom.

Booking@visitthearctic.no

www.visitthearctic.no

Tillegg for: Enkeltrom, tilleggsovernatting ved 2 netter,
utendørs boblebad og skreddersydde aktiviteter.
Møterom på forespørsel.

Vi skreddersyr oppholdet med aktiviteter og transport
lokalt, så du får mest mulig ut av tiden og omgivelsene.
Vil du utvide besøket med overnatting på hotell, i hytte
eller lavvuer ordner vi det for små og store grupper.
Du husker Sorrisniva når konferansen er over - varmt
velkommen!

