KEMI - WINTERSAFARI'S 2019-2020
Of u nu wilt kennismaken met de plaatselijke inwoners of uitdagende activiteiten wilt
ondernemen in de prachtige arctische natuur, onze tours met en zonder gids bieden u
de kans om het lokale leven in Lapland te ervaren. Ga er blanco in en ontdek wat
Lapland zo bijzonder maakt.
SEIZOENEN:
Kerst en nieuwjaar 15-12-2019 t/m 05-01-2020 | Midwinter 06-01 t/m 22-03 |
Lentewinter 23-03 t/m 15-04

ONTDEK HET TYPE ACTIVITEIT DAT HET BESTE BIJ U PAST
LANGZAAM - Activiteiten voor uw zintuigen

Laat de hectiek achter u en laat de schoonheid van het poollandschap u omringen. Schakel een tandje terug.
Geniet van de stilte en de puurheid en herstellende kracht van de natuur. Ontspan uw geest, stel uw zintuigen
open en verwelkom de natuur
zoals hij is, adem rustig en neem uw tijd.
Voorbeeld van excursies
Met gids: Witte stilte op sneeuwschoenen | Kennismaking met sneeuwscooterrijden | Luxe Olokolotocht
Zonder gids: Sneeuwschoenwandelen | Noorderlichtspotten
LOKAAL - Ontdek de cultuur
De lokale levensstijl in het noorden is sterk verbonden met de natuur, omdat de Finnen een nauwe band hebben
met hun omgeving. Verken de winterse natuur, bezoek lokale rendier- en huskyboerderijen en ontmoet de lokale
inwoners. Tijdens deze excursies maakt u kennis met alle aspecten van het leven in Lapland.
Voorbeeld van excursies
Met gids: Huskysafari | Rendiersafari | IJsviservaring per sneeuwscooter
Zonder gids: Fatbiken
ACTIEF - Verken de natuur
Lapland heeft de schoonste lucht in Europa, duizenden kilometers aan fiets-, wandel- en hardlooproutes en
eindeloos veel natuurparken en reservaten. Met andere woorden: Lapland is de beste plek op aarde om te
genieten van uw hobby in de buitenlucht!
Voorbeeld van excursies
Met gids: Sneeuwscootersafari voor échte liefhebbers | Arctisch eilandhoppen
Zonder gids: Langlaufen | Winters kamperen

VERHUUR EN ACTIVITEITEN ZONDER GIDS
Lapland Safaris Rental Service heeft het hele jaar door een uitgebreid verhuuraanbod van hoogwaardige kleding
en buitensportuitrusting. De goed onderhouden selectie, die onder andere wandeluitrusting, fietsen en tenten
omvat, is zo samengesteld dat iedereen kan genieten van het Lapse buitenleven. De collectie is beschikbaar op
verschillende locaties in Lapland, wat betekent dat u geen onhandige extra bagage hoeft in te pakken en
simpelweg ter plaatse alle nodige materialen kunt huren.
Door de Luondu-app aan te schaffen en te installeren op uw telefoon hebt u ook de beschikking over meerdere
kaarten en aantrekkelijke wandelroutes die u te voet, per fiets of met de auto kunt afleggen.

Fatbikes | Sneeuwschoenen | Korte Altai-ski's

1. KENNISMAKING MET SNEEUWSCOOTERRIJDEN
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

1 uur
€ 75
Langzaam
sneeuwscooter, gezin, kort en eenvoudig, zee-ijs

Ontdek hoe lokale inwoners zich voortbewegen over de sneeuw met sneeuwscooters die geschikt zijn
voor beginners
Wilt u voor het eerst een sneeuwscooter besturen, maar
weet u niet zeker of u het kunt? Dan is dit uw safari! Tijdens
de safari leert de gids u hoe u de sneeuwscooter bestuurt
en maakt u een kort ritje om aan het voertuig te wennen.
We gebruiken speciale aangepaste sneeuwscooters,
waardoor het besturen eenvoudiger en veiliger is voor
beginners. Hierna bent u helemaal klaar voor de langere
safari's!

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen
per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980).

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Goed om te weten:
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door per safari
een toeslag van € 15 per bestuurder te betalen.
- Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon.

€ 88 per volwassene
€ 53 per kind 4-14 jaar
€ 88 per volwassene
€ 53 per kind 4-14 jaar
€ 75 per volwassene
€ 45 per kind 4-14 jaar
Ma - zo
10:00 - 11:00
14:00 - 15:00
1 uur

Totale duur

Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Zeer gemakkelijk
Langzaam

2. SAFARI DOOR TWEE LANDEN OP DE BOTNISCHE GOLF
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 99
Lokaal, Langzaam
sneeuwscooter, Zweden bezoeken, bevroren zee, Botnische Golf

Passeer op een sneeuwscooter op de bevroren Botnische Golf de grens tussen Finland en Zweden
Ga mee op een tocht naar een bevroren zee die twee
Noord-Europese landen met elkaar verbindt. Tijdens deze
safari rijdt u met uw sneeuwscooter naar de
bevroren zee en de Zweedse grens. Bewonder de eilanden
en uitgestrekte ijsvelden en proost met warm sap op het
oversteken van de grens tussen Zweden en Finland. Met
een beetje geluk ziet u misschien pooldieren of zelfs
zeehonden die op het ijs liggen.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen
per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), warm drankje.
Goed om te weten:
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door per safari
een toeslag van € 15 per bestuurder te betalen.
Beschikbaar vanaf 28-12-2019!

Kerst en nieuwjaar
28-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 117 per volwassene
€ 70 per kind 4-14 jaar
€ 117 per volwassene
€ 70 per kind 4-14 jaar
€ 99 per volwassene
€ 59 per kind 4-14 jaar
Ma - zo
9:00 - 12:00
3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

3. SNEEUWSCOOTERSAFARI VOOR ECHTE LIEFHEBBERS
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 165
Actief, Avontuur
sneeuwscooter, alleen rijden, pure rijervaring

Solo-avontuur op een sneeuwscooter door prachtige witte landschappen
Dit is dé sneeuwscootersafari voor degenen die hun
rijvaardigheid echt willen verbeteren. Tijdens deze safari
probeert u
verschillende routeprofielen, zodat u goed met de
sneeuwscooter leert omgaan. U berijdt de sneeuwscooter
zonder passagier, wat u een extra gevoel van vrijheid geeft.
Onderweg geniet u van het prachtige ongerepte
landschap. Tijdens de safari wordt warm bessensap
geserveerd.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 1 persoon
per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), warm drankje.

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 189 per volwassene
€ 189 per volwassene
€ 165 per volwassene
Ma, wo, vr
13:00 - 16:00
3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Volwassenen
Gemiddeld
Actief, Avontuur

Goed om te weten:
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door per safari een toeslag van € 15 per bestuurder te betalen.
- De bestuurder van een sneeuwscooter dient minimaal 18 jaar oud te zijn en te beschikken over een rijbewijs dat
geldig is in Finland.

4. IJSVISSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2,5 uur
€ 110
Lokaal, Actief
ijsvissen, sneeuwscooter, bevroren zee

Rijd door het witte landschap en ga ijsvissen op de bevroren Botnische Baai
Ga mee op een sneeuwscootersafari naar de ijzige
Botnische Golf. Beproef uw geluk met traditioneel ijsvissen
en leer,
als u iets vangt, hoe u de vis klaarmaakt boven een
kampvuur. Geniet van een snack en een verkwikkend
kopje koffie in de buitenlucht rond het kampvuur.

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen
per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), ijsvissen, snack.

Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 130 per volwassene
€ 78 per kind 4-14 jaar
€ 130 per volwassene
€ 78 per kind 4-14 jaar
€ 110 per volwassene
€ 66 per kind 4-14 jaar
Di, do, za
12:00 - 14:30
2,5 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden

Goed om te weten:
Gemakkelijk
- IJsvissen is een erg populaire hobby onder de lokale bewoners
in de winter.
Lokaal, Actief
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door per safari
een toeslag van € 15 per bestuurder te betalen.
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon.

5. WITTE STILTE OP SNEEUWSCHOENEN
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 72
Langzaam
sneeuwschoenen, arctische natuur, bevroren zee, stilte

Een avontuur met een gids door schilderachtige sneeuwlandschappen
Tijdens dit sneeuwschoenavontuur loopt u door het
schilderachtige sneeuwlandschap. Onderweg loopt u
zowel via gemarkeerde routes als door de diepe sneeuw.
Als u geluk hebt, ziet u misschien sporen van konijnen,
vossen of sneeuwhoenders. We pauzeren onderweg om
foto’s te maken en een kop warm bessensap te drinken.
Wat is inbegrepen: vervoer naar de archipel in een slee die
wordt voortgetrokken door een sneeuwscooter, thermokleding,
Engelstalige gids, warm drankje en snack bij het kampvuur,
sneeuwschoenen.
Goed om te weten:
- Safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
- In de omgeving van het sneeuwkasteel en in de prachtige
archipel kunt u ook zelf sneeuwschoenwandelen.

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 84 per volwassene
€ 51 per kind 12-14 jaar
€ 84 per volwassene
€ 51 per kind 12-14 jaar
€ 72 per volwassene
€ 43 per kind 12-14 jaar
Ma, wo, vr
15:00 - 17:00
2 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Langzaam

6. FATBIKESAFARI
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 78
Actief
fatbiken, bevroren zee, Botnische Baai, archipel

Een fatbiketocht in de archipel en op de bevroren Botnische Baai met pauze om worstjes te braden
boven het kampvuur
Ga mee op een fatbike-avontuur op de bevroren zee en in
de aanlokkelijke archipel. De fatbikes zijn voorzien van
brede banden die zorgen voor een soepele en
evenwichtige rit in de sneeuw. Deze mooie en
ontspannende fietstocht brengt u naar de bevroren zee en
de natuur van de Botnische Golf. Terwijl u worstjes
roostert en geniet van warme dranken bij het kampvuur,
krijgt u verhalen te horen over de plaatselijke natuur en
het leven in Lapland.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warme
dranken, snack bij het kampvuur en uitrusting

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke

Niet beschikbaar
€ 92 per volwassene
€ 55 per kind 12-14 jaar
€ 78 per volwassene
€ 47 per kind 12-14 jaar
Di, do, za
13:00 - 16:00
3 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk

moeilijkheidsgraad
Goed om te weten:
Stijl
Actief
- Vereist basisvaardigheid in fietsen.
- De fatbike heeft bredere banden en is daardoor zeer geschikt om door de sneeuw te rijden.
- Safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
- Fatbikes zijn ook te huur.

Beschikbaar vanaf 06-01-2020!

7. LUXE OLOKOLOTOCHT
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

1,5 uur
€ 265
Langzaam
warme slee, bevroren zee, landschap, comfort

Geniet van de landschappen en het wildleven in de Botnische Baai tijdens een unieke sledetocht
Stap op de Olokoloslee met glazen dak, die wordt
voortgetrokken door een sneeuwscooter. Geniet van de
poolzee met zijn charmante eilanden, die een geweldige
kans bieden om het lokale wild te zien, zoals zeearenden
of rendieren. In de warme en comfortabele Olokoloslee
kunt u de altijd veranderende lucht boven u en de pracht
van de natuur om u heen observeren, terwijl u geniet van
warme dranken en snacks. LET OP: max. 4 personen per
Olokolo (bijv. 2 volwassenen + 2 kinderen of 1 volwassene
+ 3 kinderen).
Wat is inbegrepen: Engelstalige gids, warm drankje, zoete snack.
Goed om te weten:
- De Olokoloslee is verwarmd, dus winterkleding is niet nodig.
- Ook geschikt voor kleine kinderen en baby's.

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 265 per Olokolo
€ 265 per Olokolo
€ 265 per Olokolo
Ma - za
14:00 - 15:30
1,5 uur
Snack inbegrepen
Niet inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

8. TOUR MET GIDS NAAR HET SNEEUWKASTEEL
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

30 - 45 min.
€ 51
Lokaal, Langzaam
sneeuwkasteel, ijssculpturen, sneeuwkasteel gedurende het hele jaar

Kom alles te weten over dit indrukwekkende bouwwerk van sneeuw en ijs
Tijdens deze begeleide tour naar het kasteel verkent u de
wereld van professioneel ijs- en sneeuwbouwen. U leert
hoe het kasteel is gebouwd, over de vele zalen in het
kasteel en wat er binnen de sneeuwmuren gebeurt. Bij de
tour is de entreeprijs voor het sneeuwkasteel en een
alcoholvrij welkomstdrankje inbegrepen.
Wat is inbegrepen: Engelstalige gids, entreeprijs, warm drankje.
Goed om te weten:
- Dit indrukwekkende kasteel wordt vanaf 1996 elke winter
gebouwd, waarbij sneeuw en zee-ijs worden gebruikt als
bouwmaterialen.
Beschikbaar vanaf 18-01-2020!

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
18-01 t/m 22-03
Winterseizoen
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid

Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Niet beschikbaar
€ 51 per volwassene
€ 31 per kind 4-14 jaar
€ 51 per volwassene
€ 31 per kind 4-14 jaar
Ma - zo
11:00 - 11:45
17:00 - 17:45
30-45 min.
Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Lokaal, Langzaam

9. IN HET HART VAN DE NATUUR
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

6 uur
€ 185
Actief
sneeuwscooter, ijsvissen, sneeuwschoenwandelen, arctische natuur

Doorkruis de arctische natuur op een sneeuwscooter en ga ijsvissen en sneeuwschoenwandelen
Geniet van de geweldige omgeving tijdens deze
sneeuwscootersafari in het hart van de natuur. De tocht voert
over open ijsvelden op de bevroren zee en smalle paden door het
bos naar de eerste stop, waar u de kans krijgt om te wandelen
met sneeuwschoenen in het met sneeuw bedekte bos. Bij de
tweede stop kunt u ijsvissen terwijl uw gids in de buitenlucht, bij
een open vuur een lunch voor u bereidt. Het weer in Lapland kan
snel omslaan, variërend van koud en stormachtig tot zonnig met
kristalheldere, verse sneeuw. Om die reden kan de route die we
volgen met de sneeuwscooter variëren.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen
per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), lunch, ijsvissen, sneeuwschoenwandelen.

Kerst en nieuwjaar
27-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 201 per volwassene
€ 201 per volwassene
€ 185 per volwassene
Wo, za
10:00 - 16:00
6 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 15 jaar en
ouder
Gemiddeld

Actief
Goed om te weten:
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door per safari een toeslag van € 15 per bestuurder te betalen.
- Toeslag voor alleen rijden € 85 per persoon.
- De bestuurder van een sneeuwscooter dient minimaal 18 jaar oud te zijn en te beschikken over een rijbewijs dat
geldig is in Finland.

10. NOORDERLICHTSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2,5 uur
€ 117
Langzaam
sneeuwscooter, poolnacht, noorderlicht, kampvuur

Speur op een sneeuwscooter de nachtelijke arctische hemel af op zoek naar het noorderlicht
Ervaar de poolnacht tijdens een rit door de besneeuwde bossen
en over de bevroren zee. Met een beetje geluk is er een heldere
hemel en kunt u de maan en de sterren zien. En misschien
verschijnt zelfs de Aurora Borealis, het noorderlicht, om u de weg
te wijzen. Geniet van warme dranken en rooster worstjes bij het
kampvuur en kom meer te weten over het noorderlicht en
Lapland.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen
per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), snack bij het kampvuur, warm drankje, informatie
over het noorderlicht.
Goed om te weten:
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door per safari
een toeslag van € 15 per bestuurder te betalen.
- Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon.

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 30-03
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 138 per volwassene
€ 83 per kind 4-14 jaar
€ 138 per volwassene
€ 83 per kind 4-14 jaar
€ 117 per volwassene
€ 70 per kind 4-14 jaar
Ma - zo
20:00 - 22:30
2,5 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

11. EXCURSIE NAAR HUSKY- EN RENDIERKAMPEN
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

5 uur
€ 209
Lokaal
bezoek aan huskyboerderij, bezoek aan rendierboerderij, pooldieren, lunch

Ontmoet twee harige arctische favorieten tijdens één excursie en maak met beide een ritje!
Ze houden van de kou en leiden een rustig leven in de noordelijke
natuur. Kom kennismaken met deze pooldieren. Allereerst
bezoekt u een huskykamp en maakt u een geweldige rit met de
husky's door het besneeuwde bos. Na de rit kunt u met een warm
drankje opwarmen bij de vlammen van het kampvuur, terwijl u
meer te weten komt over deze fascinerende honden. Na ons
bezoek aan de husky's gaat ons avontuur verder bij het
rendierkamp, waar u meer leert over de Lapse cultuur en de
rendierhouderij. Neem plaats in een rendierslede en geniet van
een ontspannen tocht door het bos. De lunch wordt geserveerd in
een gezellig en warm kotarestaurant!

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, bezoek aan
een huskyboerderij, huskysafari van 10 km, informatie over
husky's, bezoek aan een rendierboerderij en informatie over de
dieren, rendiersafari van 1,5 km, lunch met soep, transfers tijdens het programma.

€ 235 per volwassene
€ 141 per kind 4-14 jaar
€ 235 per volwassene
€ 141 per kind 4-14 jaar
€ 209 per volwassene
€ 125 per kind 4-14 jaar
Za
11:30 - 16:30
5 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Lokaal

Goed om te weten:
- Een van de gemakkelijkste manieren om deze twee pooldieren tijdens één excursie te ontmoeten.

12. ARCTISCH EILANDHOPPEN
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 122
Actief
Altai-ski's, bevroren zee, kampvuur

Ski van eiland naar eiland in de archipel van de Botnische Baai en rooster worstjes boven het
kampvuur
Verken de arctische archipel in de buurt van de stad Kemi
door van het ene naar het andere eiland te skiën. In een
slee die wordt voortgetrokken door een sneeuwscooter
wordt u naar het Arctic Adventure Island gebracht, waar u
ski's onderbindt die speciaal zijn gemaakt om de winterse
bossen te verkennen. Dit wordt zeker een avontuur dat u
nooit meer vergeet! Na het ski-avontuur kunt u genieten
van Finse worstjes bij het open vuur op het eiland. Tot slot
keren we terug naar de stad in de slee achter de
sneeuwscooter.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warm
drankje en snack bij het kampvuur, ski's.

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Goed om te weten:
- Safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
- In de omgeving van het sneeuwkasteel en in de prachtige archipel kunt u ook zelf skiën.

€ 136 per volwassene
€ 82 per kind 12-14 jaar
€ 136 per volwassene
€ 82 per kind 12-14 jaar
€ 122 per volwassene
€ 73 per kind 12-14 jaar
Di, do, za
9:00 - 12:00
3 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Actief

13. HUSKYSAFARI
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 195
Actief, Lokaal
bezoek aan huskyboerderij, natuur, huskysledetocht

Leid uw sledehondenteam door de witte wildernis
Ervaar de complete stilte van de arctische natuur om u
heen. U rijdt met een huskyslee door de ongerepte
winterse bossen. Tijdens de pauze luistert u naar de
verhalen van de sleehondendrijver over de natuur in de
regio, de husky's, hun leven en hun training. De autorit
naar de huskyboerderij gaat dwars door het prachtige
landschap en laat u een glimp van het lokale leven en de
natuur zien. U zit met twee personen op een slee en
verwisselt halverwege van plaats. Tijdens de safari wordt
koffie geserveerd.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, bezoek
aan een huskyboerderij, huskysafari van 10 km, informatie over
husky's, warm drankje, transfers tijdens het programma.

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 195 per volwassene
€ 117 per kind 4-14 jaar
€ 195 per volwassene
€ 117 per kind 4-14 jaar
€ 195 per volwassene
€ 117 per kind 4-14 jaar
Ma, wo, vr
11:30 - 14:30
3 uur
Huskytocht 10 km
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk/gemiddeld
Actief, Lokaal

Goed om te weten:
- Transfertijd naar de boerderij is ca. 45 minuten voor een enkele reis.
- Tijdens de huskytocht staat één persoon achter op de slee als bestuurder en zit de andere persoon in de slee als
passagier.

14. RENDIERSAFARI
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 124
Langzaam, Lokaal
bezoek aan rendierboerderij, rendiersafari

Maak een traditionele rit in een rendierslee en kom meer te weten over de dieren en hun herders
Het is tijd om de rendierherder te ontmoeten, die vertelt
over de traditionele rendierhouderij. Geniet van een korte
tocht van 1,5 kilometer in een rendierslee en test uw
vaardigheid in 'suopunki', het vangen van een rendier met
een lasso. Na afloop worden boven het vuur gebrouwen
koffie en huisgemaakte koekjes geserveerd.

Kerst en nieuwjaar
15-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, bezoek aan
een rendierboerderij, rendiersledetocht van 1,5 km, warm
drankje, informatie over rendieren en de rendierhouderij,
transfers tijdens het programma.

Totale duur

Goed om te weten:
- Zowel mannelijke als vrouwelijke rendieren hebben een gewei.
Eén keer per jaar valt het gewei af, waarna het weer aangroeit.

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 131 per volwassene
€ 78 per kind 4-14 jaar
€ 131 per volwassene
€ 78 per kind 4-14 jaar
€ 124 per volwassene
€ 75 per kind 4-14 jaar
Di, do
13:30 - 15:30
2 uur
Rendiertocht van 1,5 km
Inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Zeer gemakkelijk
Langzaam, Lokaal

15. 3 UUR DURENDE CRUISE TIJDENS HET BLAUWE UUR EN
IJSBREKERSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

5 uur
€ 399
Actief
sneeuwscooter, ijsbreker, bevroren zee

Rijd met uw sneeuwscooter naar een ijsbreker voor een cruise en zwem met een survivalpak in de
bevroren zee
Boek een sneeuwscootersafari naar de ijsbreker Sampo en
ervaar de ultieme arctische vrijheid!
Nadat u geschikte kleding hebt aangetrokken, begint de
reis naar de Sampo, die op u wacht in het midden van de
bevroren Botnische Golf. Als u bij het spectaculaire schip
bent aangekomen, laat u de sneeuwscooter achter op het
ijs en stapt u aan boord van de ijsbreker, waar u geniet van
een drie uur durende cruise. U kunt zelfs zwemmen in een
survivalpak. Na het zwemmen stapt u van boord en gaat u
met de sneeuwscooter weer terug naar de Safari Club.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids,
ijsbrekercruise, presentatie van het schip, zwemmen in
survivalpak, 2 personen per sneeuwscooter, brandstof,
verzekering (maximaal eigen risico € 980).

Kerst en nieuwjaar
21-12 t/m 05-01
Midwinter
06-01 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 15-04
Beschikbaarheid

€ 399 per volwassene
€ 285 per kind 4-14 jaar
€ 399 per volwassene
€ 285 per kind 4-14 jaar
€ 399 per volwassene
€ 285 per kind 4-14 jaar
Ma - zo
12:30 - 17:30
(van 05-02 t/m 27-03, niet op wo en vr)
Totale duur
5 uur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk/gemiddeld
Actief

Goed om te weten:
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 85 per persoon.
- Van elke deelnemer zijn de volgende gegevens nodig om de boeking te kunnen voltooien:
Voor- en achternaam
Aanspreekvorm (de heer, mevrouw)
Geboortedatum
Nationaliteit
Er gelden speciale regels voor annuleringen binnen 50 dagen voor aanvang van deze safari:
50-31 dagen voor aanvang van de safari - er wordt 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht
30-16 dagen voor aanvang van de safari - er wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht
15-0 dagen voor aanvang van de safari - er wordt 100% in rekening gebracht

16. 4 UUR DURENDE CRUISE TIJDENS HET BLAUWE UUR EN
IJSBREKERSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

6,5 uur
€ 508
Actief
Sneeuwscooter, ijsbreker, bevroren zee, lunch

Rijd met uw sneeuwscooter naar een ijsbreker voor een cruise met lunchbuffet en zwem met een
survivalpak in de bevroren zee
Boek een sneeuwscootersafari naar de ijsbreker Sampo en
ervaar de ultieme arctische vrijheid! Nadat u geschikte
kleding hebt aangetrokken, begint de reis naar de Sampo,
die op u wacht in het midden van de bevroren Botnische
Golf. Als u bij het spectaculaire schip bent aangekomen,
laat u de sneeuwscooter achter op het ijs en stapt u aan
boord van de ijsbreker, waar u geniet van een 4 uur
durende cruise met lunch en een rondleiding door het
schip. U kunt zelfs zwemmen in een survivalpak. Na het
zwemmen stapt u van boord en gaat u met de
sneeuwscooter weer terug naar de Safari Club.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids,
ijsbrekercruise, lunchbuffet, rondleiding in de ijsbreker,
zwemmen in survivalpak, 2 personen per sneeuwscooter,
brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980)

Kerst en nieuwjaar
27-12 t/m 05-01
Midwinter
05-02 t/m 22-03
Lentewinter
23-03 t/m 27-03
Beschikbaarheid

Niet beschikbaar
€ 508 per volwassene
€ 305 per kind 4-14 jaar
€ 508 per volwassene
€ 305 per kind 4-14 jaar
Wo, vr
11:00 - 17:30

(van 05-02 t/m 27-03)
Totale duur
6,5 uur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk/gemiddeld
Actief

Goed om te weten:
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 85 per persoon.
- Van elke deelnemer zijn de volgende gegevens nodig om de boeking te kunnen voltooien:
Voor- en achternaam
Aanspreekvorm (de heer, mevrouw)
Geboortedatum
Nationaliteit
Er gelden speciale regels voor annuleringen binnen 50 dagen voor aanvang van deze safari:
50-31 dagen voor aanvang van de safari - er wordt 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht
30-16 dagen voor aanvang van de safari - er wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht
15-0 dagen voor aanvang van de safari - er wordt 100% in rekening gebracht

ALGEMENE INFORMATIE
GELDIGHEID:
Deze safari's worden georganiseerd in Kemi van 15 december 2019 tot en met 15 april 2020. Gegarandeerd vertrek.
Voor alle safari's geldt een deelname van ten minste 2 volwassenen.

RESERVEREN EN INLICHTINGEN:

Lapland Safaris SL LTD Kemi • LumiLinnankatu, 94100 Kemi
94100 KEMI, FINLAND
Tel: +358 (0) 16 33 11 240 • E-mail: kemi@laplandsafaris.fi •www.laplandsafaris.com
Mobiel: safaris.fi/kemi
Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 19:00 uur op +358 (0) 16 33 11 240
Bij de receptie van uw hotel

KINDEREN:

De prijzen voor kinderen gelden voor kinderen van 4 tot 14 jaar.
Sneeuwscooters: het kindertarief geeft kinderen het recht op een zitplaats in een slee die wordt getrokken door de
sneeuwscooter die door de gids wordt bestuurd. Kinderen die langer zijn dan 1,40 meter mogen achterop een
sneeuwscooter zitten voor het volwassenentarief.
Excursies op sneeuwschoenen en ski-excursies kunnen fysiek zwaar zijn en zijn daarom niet geschikt voor kinderen
jonger dan 12 jaar, tenzij het programma speciaal is ontwikkeld voor kinderen.
Kinderen tot en met 3 jaar kunnen gratis deelnemen aan safari's. Let op: niet alle safari's zijn geschikt voor jonge
kinderen. Sneeuwscootersafari's zijn niet geschikt voor kinderen onder de 2 jaar. Lapland Safaris SL Ltd heeft het
recht om deelname van kleine kinderen vanwege veiligheidsredenen (bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden
of zware wegcondities) te weigeren.

SAFARIPRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
Alle safari's zijn inclusief transfer van en naar uw hotel/accommodatie in Kemi en omgeving of het verzamelpunt in
Tornio/Haparanda, thermokleding en Engelstalige gids. Sneeuwscootersafari's zijn bovendien inclusief een
sneeuwscooter die wordt gedeeld door twee deelnemers die deze afwisselend besturen, brandstof, verzekering
(maximaal eigen risico € 980), onderhoud en btw. De bestuurder van een sneeuwscooter dient minimaal 18 jaar
oud te zijn en te beschikken over een rijbewijs dat geldig is in Finland.
Let op: het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door per safari een toeslag van € 15 per bestuurder te
betalen.
Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. De kosten variëren per safari tussen
1 - 4 uur à € 45 per persoon
Meer dan 4 uur à € 85 per persoon

VERZAMELPUNTEN VOOR DE SAFARI'S:
De safari's zijn inclusief retourvervoer vanaf de hieronder genoemde ontmoetingspunten. Zorg dat u op tijd voor
aanvang van het betreffende programma op het verzamelpunt bent.
De verzamelpunten in Kemi:
∂
Hotel Palomestari 40 min
∂
Hotel Merihovi 30 min
∂
Hotel Scandic (voorheen Cumulus) 20 min
∂
Hostel Villa Kemi 15 min
Het verzamelpunt voor de Seaside Grass Villas:
∂
Het kantoor van Lapland Safaris bij het sneeuwkasteel 15 min (LumiLinnankatu, 94100 Kemi)
Het verzamelpunt in Haparanda/Tornio:
∂
Haparanda - Tornio Tourist Office/Travel Center 60 min (Kranigatan 5, 95336 Haparanda, Zweden)

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Sneeuwscootersafari's zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de weersomstandigheden. Als verantwoord
safariorganisator behoudt Lapland Safaris SL Ltd zich het recht voor om routes, prijzen en duur van de excursies te
wijzigen zonder mededeling vooraf.
Lapland Safaris SL Ltd behoudt zich het recht voor om een safari te onderbreken als een deelnemer wordt
beschouwd als een mogelijk gevaar voor zichzelf of anderen of in slechte gezondheid verkeert. Vooruitbetaalde
safari's worden niet vergoed.
De bestuurder van een sneeuwscooter is aansprakelijk voor schade aan het voertuig. Het maximale eigen risico is €
980 per persoon/sneeuwscooter/ongeval.

LET OP: onze programma's, met name de sneeuwschoen-, ski-, sneeuwscooter-, husky- en rendiersafari's, kunnen
lichamelijk veeleisend zijn en deelnemers kunnen worden blootgesteld aan verschillende vormen van lichamelijke
belasting en trillingen of koolstofmonoxide (bij sneeuwscooters). Om eventuele complicaties te voorkomen en de
veiligheid van alle deelnemers te garanderen, raden wij de husky-, rendier- en sneeuwscootersafari's af voor
zwangere vrouwen.
Als er voor het programma speciale maatregelen nodig zijn (bijv. aanvullend vervoer), worden de extra kosten niet
vergoed door Lapland Safaris SL Ltd.

PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA'S
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1

Kennismaking met
sneeuwscooterrijden 1 uur

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

2

Safari door twee landen op de
Botnische Golf 3 uur

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

3

Sneeuwscootersafari voor échte
liefhebbers 3 uur

κ

κ

κ

4

IJsvissafari per sneeuwscooter 2,5
uur

5

Witte stilte op sneeuwschoenen 2
uur

6

Fatbikesafari 3 uur

7

Luxe Olokolotocht 1,5 uur

κ

κ

κ

κ

κ

κ

8

Tour met gids naar het
sneeuwkasteel 30-45 min

κ

κ

κ

κ

κ

κ

9

In het hart van de natuur 6 uur

10

Noorderlichtsafari per
sneeuwscooter 2,5 uur

11

Excursie naar husky- en
rendierkampen 5 uur

12

Arctisch eilandhoppen 3 uur

13

Huskysafari 3 uur

14

Rendiersafari 2 uur

15

3 uur durende cruise tijdens het
blauwe uur en ijsbrekersafari per
sneeuwscooter 5 uur

16

4 uur durende cruise tijdens het
blauwe uur en ijsbrekersafari per
sneeuwscooter 6,5 uur
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