TUOTE-ESITTELY

Tavoite
Tarjoamme teille mahdollisuuden kehittää yrityksenne
sisäisiä voimavaroja ainutlaatuisissa puitteissa &
henkeäsalpaavissa maisemissa.
Miltä kuulostaisi ryhmähenkeä nostattavat
oheisohjelmat, kilpailut sekä elämykset keskellä
Lapin upeaa luontoa?
Matkan jälkeen tunnette toisenne paremmin ja lähdette
monta uutta elämystä rikkaampana.

Yrityspäivät

Liiketapaamiset

Olemme luoneet teille loistavan

Onko teillä käynnissä kenties neuvottelut

kokonaispaketin, johon on koottu yhteen

asiakkaan tai yhteistyökumppanin kanssa?

kaikki parhaat elämykset ja kokemukset.

Haluaisitteko hieman lisäpotkua

Vierailu Northern Lights Villagessa on

tapaamisellenne?

itsessään jo elämys, ja yrityspäivät meillä

Tulkaa vierailulle meille! Pidämme teistä

viettämällä yhteenkuuluvuuden tunne ja me-

hyvää huolta tarjoamalla loistavat puitteet,

hengessä tekeminen kasvaa ja lähdette meiltä

sekä rauhallisen ilmapiirin tapaamisten

monta kokemusta rikkaampana!

toteuttamiseksi.

Mitä tarjoamme?

Ikimuistoinen mahdollisuus viettää yö
revontulien ja tuhansien tähtien alla!
Kaksi kohdetta, yksi päätös.
Saariselkä tai Levi, sinä päätät &
Me tarjoamme elämyksen.

Ruokailu & Juhlatilat jopa 200

Majoitus tarvittaessa jopa

hengelle.

160 hengelle.

Ainutlaatuinen
saunaelämys
iglusaunassa
NORTHERN LIGHTS VILLAGE LEVI

SINUN OMA PARATIISISI

Yksityiset lasikattoiset Revontulimökkimme takaavat unohtumattoman tavan kokea Lapin
ainutlaatuinen taika. Näe mystiset revontulet ja tähtitaivas suoraan sängystäsi.
Halutessasi voit lisätä viipymiseesi oheispalveluitamme, joilla luot unohtumattomia
muistoja & elämyksiä.
Nauti lumoavista Lapin maisemista poroajelulla, vauhdikkaalla huskyvaljakkoajelulla
lumisissa maisemissa tai moottorikelkkasafarilla kimaltavilla tuntureilla. Hauskanpidon
jälkeen sinua odottavat lämmin sauna sekä herkullinen illallinen kotoisassa
ravintolassamme. Löydä sinun oma paratiisisi!

WWW.NORTHERNIGHTSVILLAGE.COM

Weekend Getaway

Alkaen €599 / henkilö

3 Yötä Revontulimökissä
Poroelämys
Kolmen tunnin moottorikelkkasafari tunturissa
Saunan käyttö tunniksi
Täysihoito – Aamiainen, Lounas & Päivällinen

1 hlö: 3 yötä – €779
2 hlöä: 3 yötä – €1198
+ 1 aikuinen: €399
+ 1 lapsi: €199.50

Poroelämys

Moottorikelkkailu

Tutustu Lapin lumoavaan luontoon

Ammattioppaan johdattamana

porojen kyydissä, saamelaisen

pääsette jännittävälle seikkailulle

poromiehen johdattamana. Pääset

tuntureille moottorikelkkaillen.

kuulemaan mielenkiintoisia tarinoita

Loistava tapa saada päivän

poronhoidosta & voit esittää kysymyksiä

päätteeksi ajatukset pois arjesta,

saamelaisuudesta.

Lapin luonnon tarjotessa parastaan.

Yrityspaketti
Alkaen €569 / henkilö

3 Yötä Revontulimökissä
6 tuntia kokoustilan käyttöä / päivä
Saunan & paljun käyttö tunniksi
3 tunnin yksityinen moottorikelkkasafari yrityksellenne
Täysihoito – Aamiainen, Lounas & Päivällinen
1 Gaala-illallinen yrityksellenne

(Keittiömestarin suunnittelema menu)

Gaala-illallinen

Moottorikelkkailu

Tyylikäs tapa päättää vierailunne

Ammattioppaan johdattamana

Northern Lights Villagessa. Maistuvat

pääsette jännittävälle seikkailulle

Lapin herkut tarjoillaan seurueellenne

tuntureille moottorikelkkaillen.

suoraan pöytään keittiömestarin

Loistava tapa saada päivän

suunnitteleman menun mukaisesti.

päätteeksi ajatukset pois arjesta,

Tunnelman nostattamiseksi myös

Lapin luonnon tarjotessa parastaan.

mahdollisuus järjestää live-musiikkia
taustalle.

Yrityspaketti
Yrityspaketti on koostettu parhaan kokonaisuuden
mukaisesti. Mahdollisuus myös suunnitella juuri teille

1 hlö: 3 yötä – €729
2 hlöä: 3 yötä – €1138
+ 1 aikuinen – €369
+ 1 lapsi – €184.50

räätälöity paketti, jonka laadimme mielellämme kanssanne.
Meiltä saatavilla monipuolisia Team Building-aktiviteetteja
kuten lumikenkäilyä, laskettelupaketteja, husky-, ja
porosafareita sekä kuvausretkiä. Miltä kuulostaisi vaikkapa
tiimin oma karaoke-kilpailu? Valinta on vapaa!

Min. 10 hlöä

Pikkujoulut
Alkaen €399 / aikuinen

Alkaen €114.50 / 4–14 - vuotiaat

Haluaisitteko viettää ikimuistoiset pikkujoulut ystävien tai
työkavereiden kesken? Tulkaa mukaan Northern Lights
Villagen pikkujoulutapahtumaan! Pakettiin kuuluu:

Majoitus Revontulimökissä
Täysihoito – Aamiainen, lounas & Päivällinen
Saunan & Paljun käyttö tunniksi
Pikkujouluillallinen
Livemusiikkia iltaisin

Unelmien yö

Tekemistä kaikille

Vietä unelmiesi yö korkeatasoisessa

Meiltä löydät mieluisaa tekemistä

Revontulimökissämme. Päivällä voit

kaikille. Husky- ja moottorikelkka-

käydä laskettelemassa tai vaikka nauttia

ajeluita vauhdista pitäville,

huskyajelusta. Päivän päätteksi voit

poroajeluita sekä lumikenkäilyä

nauttia illasta tyylikkäässä ja kodikkaassa

rauhallisempia aktiviteetteja

ravintolassamme.

hakeville.

Ikimuistoista

Paketit alkaen €399 / henkilö

Ikimuistoiset pikkujoulut Northern

1 hlö: 3 yötä – €479

Lights Villagessa on erinomainen keino
juhlistaa tulevaa joulua. Meillä pääset

2 hlöä: 3 yötä – €798
+ 1 aikuinen – €229
+ 1 lapsi – €114.50

joulutunnelmaan ja loistavan
kokonaisuuden kantamana nauttimaan

Saatavilla aikavälillä:
26.11.2020 – 30.11.2020

palan luksusta Lapin rauhallisissa
maisemissa.

10.12.2020 – 14.12.2020
To-Su tai Pe-Ma

Unelmiesi Joulu
Alkaen €799 / aikuinen

Alkaen €239.50 / 4–14 - vuotiaat

Miltä kuulostaisi unelmiesi joulu Lapissa?
Vietä joulu taianomaisissa maisemissa Lapissa!

Majoitus Revontulimökissä
Joulupukkia Etsimässä – 3 tunnin elämys
5 km pituinen huskyseikkailu
Täysihoito – Aamiainen, Päivällinen & Illallinen

Joulupukkia Etsimässä

Huskyseikkailu

Lähde unohtumattomalle, koko

Vauhdikas seikkailu lumoaviin

perheen seikkailulle etsimään

maisemiin huskyjen johdattamana.

joulupukkia tonttujen seurassa.

Viiden kilometrin pituisella retkellä

Porokuljetus tonttulaan, saat pelata ja

pääset myös itse ajamaan omaa

leikkiä tonttujen seurassa.

koiravaljakkoa lumisten tuntureiden

Piparkakkujen leipominen kuuluu

keskellä.

tietysti myös asiaan! Vietä unohtumaton
päivä, joka päättyy tapaamiseen
Joulupukin kanssa.

Elämys

Nyt meiltä on saatavilla ikimuistoinen,
koko perheen joulupaketti.

Miltä kuulostaisi unelmiesi joulu
Lapissa? Vietä joulu taianomaisissa

Hinnat alkaen €799 / henkilö

maisemissa Lapissa! Yöpyminen
Revontulimökissä, Joulupukin

1 hlö: 3 yötä – €989
2 hlöä: 3 yötä – €1598

vierailu, poro-, ja huskyajelu ovat
+ 1 aikuinen – €479

varmasti unohtumaton elämys koko
+ 1 lapsi – €239,50

perheelle.
Saatavilla aikavälillä:
20.12.2020 – 7.1.2021

