In IJsland zijn ze al enorm populair, de minicamper! Deze kampeerauto is het ideale vervoersmiddel om vrij rond te reizen. Het is een
auto omgebouwd tot kleine camper en geeft je de vrijheid van een auto en flexibiliteit van een camper. Net wat comfortabeler dan
kamperen en veel avontuurlijker dan een camper. Ga op avontuur met een minicamper, gegarandeerd dat hij je op de meest mooie
plekken zal brengen!
Met een minicamper heb je het avontuurlijke gevoel van rondreizen en kamperen, maar ben je net van wat meer gemakken voorzien:
een uitneembare koelkast en keukentje met wasbak en tweepits kooktoestel. Het keukentje en koelkast zijn zowel binnen als buiten te
gebruiken. Ze is zelfs bruikbaar als je het bed hebt opgemaakt! ‘s Avonds slaap je lekker op een comfortabel tweepersoons koudschuimmatras. De kampeerauto biedt verder voldoende handige, gesloten bagageruimten. Daarnaast parkeer je de minicamper eenvoudig op
iedere prachtige zelf gekozen slaapplek!
Allemansrecht
Het unieke en ongeschreven allemansrecht geldt voor heel Scandinavië en regelt de vrije toegang tot de natuur en het recht om natuurlijke
producten te plukken en te eten, onafhankelijk van wie de eigenaar van het land is. Dit betekent ook dat je overal mag gaan en staan in bos,
natuur of wateren, als je maar niets verstoort, vervuilt of beschadigt. Je bent hierdoor dus niet gebonden aan overnachtingen op campings!
Het allemansrecht geldt niet voor beschermde gebieden, nationale parken en privé-terrein.
Op de laatste dag van je reis lever je de minicamper met volle tank en inclusief kampeeruitrusting weer in op de luchthaven van Rovaniemi.
TARIEVEN PER PERSOON INCL. RETOURVLUCHT ROTTERDAM-ROVANIEMI EN O.B.V. 2 PERSONEN:
REISDATA 2020:
Woensdag 17 & 24 juni
Woensdag 1, 8, 15, 22 & 29 juli
Woensdag 5 & 12 augustus
Woensdag 19 & 26 augustus
Woensdag 2 & 9 september

8 DAGEN
€ 1025 p.p.
€ 1025 p.p.
€ 1025 p.p.
€ 975 p.p.
€ 975 p.p.

VERLENGING PER WEEK
€ 475 p.p.
€ 475 p.p.
€ 475 p.p.
€ 475 p.p.
€ 475 p.p. (t/m 16 september)

TARIEVEN PER PERSOON EXCL. VLUCHT EN O.B.V. 2 PERSONEN:
REISDATA:
Tussen 17 juni & 30 september
KORTINGEN & TOESLAGEN:
Korting geen slaapzak & liner

8 DAGEN
€ 600 p.p.

VERLENGING PER DAG
€ 75 p.p.

VERLENGING PER WEEK
€ 475 p.p.

€ -15 p.p. per week

VLUCHTEN
Tussen 17 juni en 9 september 2020 vlieg je met een Transavia chartervlucht van Rotterdam naar Rovaniemi en vice versa (16 september is
de laatste terugvlucht).

INCLUSIEF:
 Retourvlucht Rotterdam-Rovaniemi
 Huurauto VW Caddy Maxi Van of, indien niet beschikbaar, een grotere VW Transporter Van (zelfde tarief)
 Compleet uitgeruste kampeerbox
 Wegenkaart Finland
 Reserveringskosten
EXCLUSIEF:
 Grensovergang fee naar Zweden/Noorwegen à € 62
 Camping gelden
 Verzekeringen
 Afkoop eigen risico huurauto
 Overige privé uitgaven
AUTOHUUR:
 De minicamper staat voor je gereed op de luchthaven in Rovaniemi. Je levert de auto hier ook weer in.
 Bij boeking van 2 personen is het arrangement inclusief kampeerbox t.b.v. 2 personen, ongelimiteerd aantal kilometers en verzekering
inbegrepen.
 Je bent verzekerd voor eventuele schade die wordt veroorzaakt. Bij schade aan de huurauto geldt in alle gevallen een eigen risico van
€ 1250 voor een minibus. Ter plaatse kun je je eigen risico afkopen voor ca. € 15 per dag.
 Alle auto’s zijn rookvrij.
 Je mag met de auto ook in Zweden en Noorwegen rijden. Hiervoor geldt een eenmalige cross border fee van € 62.
LET OP!
 Indien de VW Caddy Maxi Van niet beschikbaar is, wordt deze kostenloos geupgrade naar een grotere VW Transporter Van.
 De huurauto’s zijn niet standaard ingericht met kinder-zitjes, GPS, e.d., deze kun je op aanvraag vooraf reserveren.
 Om je auto in ontvangst te nemen, dien je te beschikken over een geldig rijbewijs (min. 1 jaar rijervaring) en een creditcard voor de
borgstelling!
 Voor personen tot en met 24 jaar geldt een eenmalige toeslag van € 54.
 Een extra bestuurder kost eenmalig € 54.
 De huurauto dient binnen kantooruren afgetankt te worden ingeleverd, buiten kantooruren geldt een toeslag van € 40.
 De huurauto dient netjes en opgeruimd en veegschoon te worden ingeleverd. Indien dit niet het geval wordt er maximaal € 200 in
rekening gebracht.
 Bij schade of vermissing aan de kampeerbox en/of inventaris worden er kosten in rekening gebracht.

