
Dental studierejse til Lapland - "Innovativ Odontologi anno 2022"

Lørdag d. 26. februar - lørdag d. 5. marts 2022



FAGLIGT PROGRAM

Det overordnede tema i det faglige program er "Innovativ Odontologi anno 2022".

Vi planlægger et omfattende program med foredrag og praktiske øvelser med fremsynede, entusiastiske 
finske tandlæger og et virksomhedsbesøg hos PLANMECA i Helsinki.

Finland er et af de lande i Europa, som har den største procentvise andel af tandklinikker, som anvender 
CAD CAM. De store geografiske afstande i landet, har gjort fordelene ved digitale værktøjer åbenlyse, og 
den har gjort de finske tandlæger yderst opfindsomme med teknikker for planlægning og udførelse af 
restorative behandlinger med en kombination af CAD CAM, den nyeste røntgenteknologi og moderne 
restorative materialer. 

Dentalinstituttet er stolt af at kunne præsentere de to tandlæger Ossi Vuola og Marko Ahonen, som vores 
undervisere på studierejse. Vi skal besøge deres klinik i Hämeenlinna, som ligger ca. 1 time udenfor Helsinki. 
Klinikken er i høj grad digitaliseret og tandlægerne arbejder med et 3D-mikroskop, som gør det muligt at 
følge en behandling fra rummet ved siden af i realtid. Når vi rejser videre til Lapland, så rejser vores 
undervisere med.

Det samlede undervisningsprogram er på 22,5 timer.



DAGSPROGRAM

Lørdag d. 26. februar  - Afrejse

11.15 Vi mødes i Københavns Lufthavn. Mødested følger.

13.15 Afrejse med Finnair fra København.15.55 Ankomst Helsinki og transport til Hotel Kämp.

19.00 Middag på Restaurant Brasserie Kämp.

Søndag d. 27. februar - Helsinki 

07.00-08.00 Morgenmad.

08.00-17.30 Fagligt program med tandlægerne Marko Ahonen og Ossi Vuola på deres klinik i byen 
Hämeenlinna. 

17.30-18.45 Pusterum. 

18.45 Vi spadserer ca. 1 km. til en fantastisk restaurant med en eksklusiv asiatisk og moderne 
fusionsmenu. Dette er Sisses yndlingsrestaurant i Helsinki. 

Mandag d.  28. februar - Helsinki 

07.00-08.00 Morgenmad.

08.00-14.00 Fagligt program og virksomhedsbesøg hos Planmeca.

14.00 Resten af dagen er fri til f.eks. spa på hotellet, shopping og udforskning af Helsinki. Man 
kan følges med Sisse rundt i byen om ønsket. 

Middagen denne aften er på egen hånd og ikke inkluderet i rejsens pris.

Tirsdag d. 1.  marts - Lapland – Snow Village

07.00-09.00 Morgenmad og udtjekning fra Hotel Kämp. 

09.00 -09.30 Transfer til lufthavnen. 

11.25-12.55 Fly fra Helsinki til Kittila.

13.30-14.00 Transfer til ishotellet Snow Village – 5.000 kvm iskunst! 

14.00 Frokost ved ankomst.

15.30 Rundvisning på ishotellet.

19.00 Middag i isrestauranten – 3 retters servering (efterfølgende hygge, og mulighed for drinks i 
isbaren, eller man kan rykke ind i varmen, inden det er tid til at kravle i polarposerne i 
værelserne bygget i sne og is. Her deler vi værelser på kryds og på tværs.



Ishotellet bygges hvert år i november – altid med et nyt tema!



Onsdag d. 2. marts - Snescooter safari 

08.00-09.30 Morgenmad og udtjekning fra ishotellet.

09.30-10.30 Transfer til Hotel Harriniva.

11.30-15.30 Snescooter safari gennem sneklædte skove og på frosne søer. 

Frokost i Kota i skoven. 

15.30-17.00 Et pusterum til afslapning og evt. sauna.

17.00-19.00 Fagligt program.

19.00 Middag på restaurant.

Torsdag d. 3. marts – Husky-tur 

07.30-08.30 Morgenmad på hotellet.

08.30-14.00 En af turens højdepunkter venter. Vi møder vores slædehunde, men inden får vi et 
lynkursus i at køre hundeslæde, for vi skal nemlig køre vores egen slæde. Turen er 20-25 km 
og går gennem de smukkeste skove, tundraer og frosne søer. Vi spiser frokost i skoven.  

14.00-16.00 Tid til sauna og afslapning om eftermiddagen. 

16.00-19.00 Fagligt program.

19.00 Middag på hotellet. 



Fredag d. 4.  marts: Is-gokarts & sauna world

07.00-08.00 Morgenmad.

08.00-12.00 Fagligt program.

12.00-13.00 Frokost på hotellet.  

13.00-18.00 Eftermiddagen bruger vi på at køre is-gokarts på floden som markerer grænsen til det 
svenske Lapland. Efter vi har kåret vinderen af gokarting på is tager vi videre til Arctic 
Sauna World, hvor der er rig mulighed for at prøve saunaer i alle afskygninger og en dejlig 
frisk dukkert i den frosne sø.  

19.00 Afskedsmiddag i Kota ved Harriniva. Taler, sange og digte er velkomne.

Lørdag d. 5. marts – Hjemrejse

07.00-09.00 Morgenmad og udtjekning fra Hotel Harriniva.

11.00 Transfer til Kittila lufthavn.

13.35-15.05 Fly fra Kittila til Helsinki.

17.40-18.25 Fly fra Helsinki til København.

På gensyn - og tak for alle eventyrene vi havde sammen!



HOTELLER

Hotel Kämp i Helsinki – 3 nætter

Det gamle pompøse Hotel Kämp er det smukkeste hotel i Helsinki. Det blev bygget i 1887 i hjertet af byen 
overfor den smukke park Esplanade.

Hotellet emmer af historisk elegance og kvalitet med en indre gårdhave, et fransk inspireret Brasserie og en 
skøn spa-afdeling. 

HOTEL KÄMP, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki, Finland
Telefon: +358 9 576 111
www.hotelkamp.com



Snowvillage i Kittilä – 1 nat

Vi skal opleve at sove én nat på et helt utroligt hotel - et kunstværk bygget af is og sne. Her må vi rykke godt 
sammen på værelserne, men det bliver vi sikkert glade for i kulden. 

Lapland Hotels Snowvillage, Lainiotie 566, 99120 Kittilä
Telefon: +358 16 323 6050
E-mail: snowvillage@laplandhotels.com

Hotel Harriniva i Muonio – 3 nætter

Hotellet ligger direkte ud til floden Muonio, og 1 km. derfra kan man krydse floden over til det svenske 
Lapland. Hotellet har restaurant, og egen bar, hvor man kan hygge om aftenen. Der er wi-fi på værelserne, 
som er indrettet i bedste laplandsstil med masser af træ. Der er sauna på hotellet, og spa ved floden med 
boblebad, hvor man kan nyde udsigten over floden. 

Harriniva, Harrinivantie 35, FI-99300 Muonio
Telefon: +358 400 155 100
www.harriniva.fi



PRIS

Pris per person i dobbeltværelse er 35.000 kr.

Tillæg for enkeltværelse i 6 nætter er 4.450 kr.

Det er ikke muligt at få enkeltværelse på ishotellet den éne nat, vi sover der.

Rejsens pris inkluderer alle aktiviteterne i programmet samt de fleste måltider.

Drikkevarer er som hovedregel ikke inkluderede.

VIGTIGT

Husk selv at arrangere rejseforsikring og eventuel afbestillingsforsikring.

AFBESTILLINGSBETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at ændre steder og aktiviteter i programmet, hvis det er nødvendigt på grund af 
Covid-19. Hvis det f.eks. ikke er tilrådeligt at opholde sig i Helsinki, så kan vi finde på at tage vores 
undervisere fra Helsinki direkte med til Lapland i stedet.

Må rejsen helt aflyses på grund af Covid-19, så gælder reglerne for refundering af pakkerejser naturligvis.

Ved tilmelding betales et depositum på 30 % af rejsens samlede pris. Tilmeldingen til rejsen er bindende for 
såvel deltageren som Dentalinstituttet, når depositum er betalt.

Resten af rejsens pris forfalder i oktober 2021.

Ved afbestilling af rejsen indtil 75 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt. Ved afbestilling 75 -15 dage 
før afrejse opkræves et gebyr på 85 % af rejsens pris. Herefter kan Dentalinstituttet ikke refundere noget af 
rejsens pris.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, 
naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen 
afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (eksempelvis 
Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder) direkte fraråder rejser til 
det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.



PRAKTISK INFORMATION

Påklædning

Når man rejser i Arktis handler det hele om lag. Koldt vejr = flere lag!

Dette får du udleveret

• Varm termodragt
• Snestøvler og et par uldsokker
• Balaclava og varme handsker
• Hjelm når du skal køre snescooter

Dette skal du medbringe

• Skiundertøj
• Fleece eller ulden trøje og bukser
• Varme uldne sokker
• Indendørstøj til hotellet
• Personlige ejendele
• Kørekort hvis du selv skal køre snescooter
• Evt. pandelampe til nordlysture
• Evt. badetøfler, hvis du har tænkt at tage et isbad i søen efter sauna 

Tips til påklædning

• Vi anbefaler følgende materialer: uld, syntetiske fiber eller fleece
• Undgå gerne bomuld og jeans
• Gerne flere lag, så du kan regulere temperaturen. Gerne behageligt tøj der ikke sidder for stramt.
• Bruger du briller, så anbefaler vi kontaktlinser, hvis muligt.
• Vælg støvler et nummer større end normalt, da luften omkring tæerne er med til at holde fødderne 

varme.

Bagage

Der er inkluderet 1 x indtjekket bagage på Finnair.

Rejsen udbydes af Dentalinstituttet
Telefon: 30716081

E-mail: sisse@dentalinstituttet.dk
www.dentalinstituttet.dk

http://www.dentalinstituttet.dk/

	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	Dias nummer 9
	Dias nummer 10

