ROVANIEMI - WINTERSAFARI'S 2022
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. Stap er open in en ontdek wat Lapland zo
bijzonder maakt.
SEIZOENEN:
Winter 07-01 t/m 03-04-2022

WELK TEMPO GENIET UW VOORKEUR? ONTDEK HET TYPE ACTIVITEIT DAT HET BESTE BIJ U PAST.
LANGZAAM – Verwen uw zintuigen
Neem letterlijk even adempauze. Geniet van de stilte, en de puurheid en herstellende kracht van de
natuur.
ACTIEF – Laat uw lichaam en geest tot uitdrukking komen
Grijp het momentum. De duizenden paden en rivieren die Lapland rijk is, vormen de perfecte basis voor
buitenactiviteiten in de schoonste lucht ter wereld. Met andere woorden: dit is de beste plek op aarde
om te genieten van uw favoriete hobby in de buitenlucht!
AVONTUUR - Daag uzelf uit
Sta op en wandel. Ga een stap verder tijdens uw reis: sneller, langer en dieper de wildernis in. Laat de
natuur u uitdagen. Ontdek uw ware ik en uw natuurlijke oerkrachten.
VERHUUR EN ACTIVITEITEN ZONDER GIDS
Lapland Safaris Rental Service heeft het hele jaar door een uitgebreid aanbod
buitensportbenodigdheden te huur. Op verschillende locaties in Lapland is een uitgebreide en
professionele verzameling artikelen te huur, wat betekent dat u geen onhandige extra bagage hoeft in
te pakken en simpelweg ter plaatse alle nodige materialen kunt huren.
DUURZAAMHEID:
Wij zijn actief in een gevoelige omgeving: de arctische natuur. Hier houden
we rekening mee in al onze activiteiten. Het is ons uiteindelijke doel om
CO2-neutrale reisdiensten aan te bieden, en we hebben stappen
genomen die ons steeds dichter bij dat doel brengen. We gebruiken al
sneeuwscooters met een viertaktmotor met de laagst mogelijke
uitstoot, en we compenseren alle uitstoot van onze
sneeuwscootersafari's zonder extra kosten voor onze klanten.
Naast duurzaamheid spelen ook dierenwelzijn en de veiligheid van onze
klanten een belangrijke rol in ons uitgebreide programma voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Lees meer over onze
duurzaamheidswaarden op: www.laplandsafaris.com/sustainability

1. SNEEUWSCOOTERSAFARI 2 UUR ROWF082
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 99
Langzaam
sneeuwscooter, gezin, landschap, arctische natuur, CO2-compensatie

Verken de unieke besneeuwde natuur van Lapland en ontdek hoe leuk sneeuwscooterrijden is
De beste manier om de natuur te verkennen. Tijdens deze
leuke safari ervaart u hoe heerlijk het is om met een
sneeuwscooter langs bevroren rivieren en door
besneeuwde bossen te rijden. Geniet van het prachtige
uitzicht over het rivierdal vanaf de heuveltoppen. Een
pauze met een warm drankje houdt uw motor draaiende.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per
sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980),
warm drankje.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 99 per volwassene
€ 50 per kind 4-14 jaar
Ma - zo
14.30 - 16.30 uur
2 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

Goed om te weten:

- Het vertrek- en aankomstpunt van onze sneeuwscootersafari's is het stadscentrum van Rovaniemi
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door een toeslag van € 15 per safaribestuurder te betalen
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

2. SNEEUWSCOOTERSAFARI VOOR ÉCHTE LIEFHEBBERS ROWF006
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 187
Actief, Avontuur
sneeuwscooter, alleen rijden, CO2-compensatie

Solo-avontuur op een sneeuwscooter door prachtige witte landschappen
Tijdens deze sneeuwscootersafari ervaart u het echte
gevoel van rijden op een sneeuwscooter. Dankzij de
afwisselende routeprofielen ontdekt u verschillende,
unieke manieren om uw sneeuwscooter te besturen. U
rijdt alleen, zonder passagier, wat zorgt voor een extra
gevoel van vrijheid. Onderweg kunt u zich vergapen aan
prachtige uitzichten over de uitgestrekte wildernis van
Lapland. Als u toe bent aan een korte pauze, staat er altijd
een warm drankje voor u klaar.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid

€ 187 per volwassene
Ma, wo, vr, za

10.30 - 13.30 uur
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Volwassenen
Gemakkelijk/gemiddeld
Actief, Avontuur

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, alleen rijden op een sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal
eigen risico € 980), warm drankje.
Goed om te weten:

- Het vertrek- en aankomstpunt van onze sneeuwscootersafari's is het stadscentrum van Rovaniemi
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
- De deelnemer dient minimaal 18 jaar oud te zijn en te beschikken over een rijbewijs dat geldig is in Finland
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

3. SAFARI NAAR SANTA CLAUS VILLAGE ROWF004
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

6 uur
€ 223
Langzaam
gezin, bezoek aan rendierboerderij, sneeuwscooter, Kerstman

Een arctische dag met een sneeuwscootertocht, een rit in een rendierslee en een ontmoeting met de
Kerstman
Onze favoriete safari voor gezinnen combineert natuur en
Winter
€ 223 per volwassene
cultuur met het warme kerstgevoel. De dag begint met een
07-01 t/m 03-04.
€ 112 per kind 4-14 jaar
Beschikbaarheid
Ma - zo
sneeuwscootersafari naar een rendierboerderij die de
10.00 - 16.00 uur
Lapse cultuur ademt. U maakt een ritje met een
Totale duur
6 uur
rendierslede en neemt deel aan een speciale ceremonie
Maaltijd
Inbegrepen
rondom het passeren van de poolcirkel. 's Middags gaat de
Kleding
Inbegrepen
tocht verder per auto en bezoeken we Santa Claus Village:
Geschikt voor
Alle leeftijden
een ideale plek om wat kerstspullen aan te schaffen. Ook
Fysieke
Gemakkelijk
moeilijkheidsgraad
kunt u ansichtkaarten versturen vanuit het
Stijl
Langzaam
hoofdpostkantoor van de Kerstman. In de loop van de dag
ontmoet u de Kerstman zelf en geniet u van een heerlijke lunch in een gezellig restaurant. Als kers op
de taart ontvangt u een diploma voor het passeren van de poolcirkel!
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), bezoek aan een rendierboerderij met rit in een rendierslee, ceremonie voor het passeren van de poolcirkel, diploma,
driegangenlunch (salade, zalmsoep, dessert), bezoek aan Santa Claus Village en het hoofdpostkantoor, transfer tijdens het
programma
Goed om te weten:

- Het vertrek- en aankomstpunt van onze sneeuwscootersafari's is het stadscentrum van Rovaniemi
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door een toeslag van € 15 per safaribestuurder te betalen
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

4. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN RENDIERBOERDERIJ ROWF048
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 162
Langzaam
gezin, bezoek aan rendierboerderij, rendiersledetocht, sneeuwscooter, poolcirkel

Passeer de poolcirkel en krijg een rendierrijbewijs!
Tijdens deze sneeuwscootersafari naar een
rendierboerderij komt u meer te weten over de
fascinerende Lapse cultuur en de wereld van de
rendierhouderij. Iedereen die slaagt voor het
rendierrijexamen krijgt een internationaal rendierrijbewijs
uitgereikt! Ook kunt u deelnemen aan een speciale Lapse
ceremonie bij het passeren van de poolcirkel. Ontspan met
een warme kop koffie of heerlijk bessensap voordat we
terugkeren naar de stad.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 162 per volwassene
€ 81 per kind 4-14 jaar
Ma - zo
10.00 - 13.00 uur
3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), bezoek aan een rendierboerderij en rit in een rendierslee, ceremonie voor het passeren van de poolcirkel, diploma,
koffie/thee en zoete snack
Goed om te weten:

- Het vertrek- en aankomstpunt van onze sneeuwscootersafari's is het stadscentrum van Rovaniemi
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door een toeslag van € 15 per safaribestuurder te betalen
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon
- Deze safari is onderdeel van de safari naar Santa Claus Village

5. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN HUSKYBOERDERIJ ROWF011

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:
kampvuur

3,5 uur
€ 206
Actief
bezoek aan huskyboerderij, huskysledetocht, arctische natuur, sneeuwscooter,

Een spannend avontuur waarin sneeuwscooterrijden en de hondensledesport worden gecombineerd
Als u van husky's en sneeuwscooters houdt, is dit uw
safari! Na een verkwikkende rit per sneeuwscooter bereikt
u de huskyboerderij, waar de honden u met vriendelijk
geblaf welkom heten. Geniet van een spannende
huskyslederit van 20 minuten en kom meer te weten over
het leven van husky's. Voordat we terugrijden naar
Rovaniemi op onze sneeuwscooters, worden bij de
boerderij warme dranken geserveerd rond het kampvuur.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per
sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980),
huskysafari van 3 km, informatie over husky's, warm drankje.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 206 per volwassene
€ 103 per kind 4-14 jaar
Di, do, za
10.30 - 14.00 uur
3,5 uur
Huskytocht ca. 20 min.
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Actief

Goed om te weten:

- Het vertrek- en aankomstpunt van onze sneeuwscootersafari's is het stadscentrum van Rovaniemi
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door een toeslag van € 15 per safaribestuurder te betalen
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon.
- Tijdens de huskytocht staat één persoon achter op de slee als bestuurder en zit de andere persoon in de slee als passagier.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

6. IJSVISSAFARI PER SNEEUWSCOOTER ROWF014
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4 uur
€ 162
Actief
ijsvissen, sneeuwscooter, arctische natuur, regenboogforel

Rijd door de wit besneeuwde wildernis en ga ijsvissen op een bevroren meer
De sneeuwscooterroute voert ons in noordelijke richting
langs de bevroren Ounasjoki-rivier naar de heuvels, waar
we een prachtig uitzicht hebben over de besneeuwde
bossen en het Lapse landschap. We volgen de route door
witbesneeuwde velden en komen uit bij een meertje in de
wildernis. Geniet van de stilte terwijl de gids u voorbereidt
om te gaan vissen. Beproef uw geluk bij het traditionele
ijsvissen en rooster uw vangst boven een kampvuur. Na
afloop keert u terug naar de stad om weer lekker bij te
komen.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 162 per volwassene
€ 81 per kind 4-14 jaar
Ma, wo, vr, zo
9.30 - 13.30 uur
4 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Actief

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

- Het vertrek- en aankomstpunt van onze sneeuwscootersafari's is het stadscentrum van Rovaniemi
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door een toeslag van € 15 per safaribestuurder te betalen
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

7. SNEEUWSCOOTERSAFARI IN HET HART VAN DE NATUUR ROWF0

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

5 - 6 uur
€ 208
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. Deze
dagtocht neemt u mee in de voetsporen van de echte
lokale bewoners. De tocht voert u over ruig
berglandschap, door smalle dalen, en over bevroren
meren en rivieren. U maakt kennis met
sneeuwschoenwandelen en kunt uw geluk beproeven bij
het ijsvissen. Bij het kampvuur wordt een heerlijke lunch in
Lapse stijl geserveerd.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 208 per volwassene
Ma, do, za
11.00 - 16.00/17.00 uur
5 - 6 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 15 jaar en
ouder
Gemiddeld

Actief
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per
sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980), lunch, ijsvissen, sneeuwschoenwandelen
Goed om te weten:

- Het vertrek- en aankomstpunt van onze sneeuwscootersafari's is het stadscentrum van Rovaniemi
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door een toeslag van € 15 per safaribestuurder te betalen
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 85 per persoon.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

8. NOORDERLICHTSAFARI PER SNEEUWSCOOTER ROWF016

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 141
Actief
sneeuwscooter, poolnacht, poollucht, noorderlicht, kampvuur

Speur op een sneeuwscooter de nachtelijke arctische hemel af op zoek naar het noorderlicht
Ervaar de magie van een poolnacht tijdens een rit door een
besneeuwd bos en over een bevroren rivier. 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 een snack bij het kampvuur en
kom meer te weten over het noorderlicht en de
schoonheid van Lapland.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per
sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980),
snack bij het vuur, warm drankje, informatie over het noorderlicht

Winter
07-01 t/m 31-03.
Beschikbaarheid
Jan - feb
Mrt
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 141 per volwassene
€ 70 per kind 4-14 jaar
Ma, wo, zo
18.00 - 21.00 uur
Ma, wo, zo
19.00 - 22.00 uur
3 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Actief

Goed om te weten:

- Het vertrek- en aankomstpunt van onze sneeuwscootersafari's is het stadscentrum van Rovaniemi
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door een toeslag van € 15 per safaribestuurder te betalen
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

9. NOORDERLICHTAVONTUUR ROWF019
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4 uur
€ 117
Langzaam
bus, arctische hemel, noorderlicht

Een excursie naar een geweldige plek om het noorderlicht te zien met een snufje lokale geschiedenis
Winter
€ 117 per volwassene
Midden in de Lapse wildernis stappen we uit de auto,
07-01 t/m 31-03.
€ 59 per kind 4-14 jaar
waarna we naar een rivier gaan en genieten van de
Beschikbaarheid
Ma, wo, vr
verstilde natuur om ons heen. We komen aan op de plaats
21.00 - 01.00 uur
met het beste uitzicht naar het noorden, waar u de hemel
Totale duur
4 uur
op haar allermooist ziet. Maar we moeten geduldig zijn,
Transfer enkele reis 45
min.
want het noorderlicht speelt graag verstoppertje. Je weet
Maaltijd
Snack inbegrepen
nooit wanneer het tevoorschijn komt! Terwijl we genieten
Kleding
Inbegrepen
van de vredige natuur, kunt u worstjes roosteren boven
Geschikt voor
Alle leeftijden
een lekker warm kampvuur. Hierna leidt onze reis ons naar
Fysieke
Zeer gemakkelijk
een knus oud huis, “Poro-Pekan Pirtti”. De gastvrije
moeilijkheidsgraad
Stijl
Langzaam
eigenaren van het huis nemen u graag mee op een reis
door de geschiedenis van Lapland. Deze ontspannende trip beroert al uw zintuigen! Inclusief vervoer
van en naar de wildernis per auto (50 km enkele reis).
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, snack bij het vuur, warm drankje, informatie over het noorderlicht,
transfers tijdens het programma, gebruik van camerastatieven, tips voor het vastleggen van het noorderlicht
Goed om te weten:
- Het noorderlicht is beter zichtbaar op een plek waar geen stedelijke verlichting is
- Vergeet niet om uw camera mee te nemen!
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

10. EXCURSIE NAAR HET NOORDERLICHTKAMP PER BUS ROWF024

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2,5 uur
€ 122
Langzaam
noorderlichtkamp, bus, bezoek aan de iglo, sledetocht, rendierburgers

Ontdek hét fenomeen van de noordelijke hemel in ons noorderlichtkamp
Winter
€ 122 per volwassene
Deze excursie neemt u mee naar het noorderlichtkamp,
07-01
t/m
31-03.
€ 61 per kind 4-14 jaar
dat buiten de stad ligt en waar u een ongehinderd zicht
Beschikbaarheid
Di, do, za
hebt op de noordelijke hemel. In het kamp bevindt zich het
21.30 - 00.00 uur
noorderlichttheater, dat gebouwd is in een reusachtige
Totale duur
2,5 uur
iglo, waar een film en spectaculaire foto's van het
Maaltijd
Inbegrepen
Kleding
Inbegrepen
noorderlicht worden getoond. Er is ook tijd om het kamp
Geschikt voor
Alle leeftijden
te verkennen, een korte rit in een door een sneeuwscooter
Fysieke
voortgetrokken slee te maken, of te ontspannen bij een
Zeer gemakkelijk
moeilijkheidsgraad
vuur om de poollucht te bewonderen. En vergeet niet om
Stijl
Langzaam
de traditionele rendierburgers te proeven in de kota
(Lapse tipi)! Als we geluk hebben, is de lucht helder en zien we de maan, de sterren en misschien wel
het noorderlicht.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, film en informatie over het noorderlicht, maaltijd, warm drankje, transfers
tijdens het programma, gebruik van camerastatieven, tips voor het vastleggen van het noorderlicht, rit in een door een
sneeuwscooter voortgetrokken slee
Goed om te weten:
- Vergeet niet om uw camera mee te nemen! Uw gids kan u tips geven over hoe u het noorderlicht kunt fotograferen.
- Het noorderlicht laat zich niet gemakkelijk zien, dus heb geduld.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

11. EXCURSIE NAAR HET NOORDERLICHTKAMP PER SNEEUWSCOOTER

ROWF026
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 164
Actief
sneeuwscooter, poollucht, noorderlicht, kampvuur, bezoek aan iglo, rendierburgers

Rijd door de wildernis en ontdek hét fenomeen van de noordelijke hemel in ons noorderlichtkamp
Ervaar de poolnacht tijdens een rit door de besneeuwde
bossen en over de bevroren rivier naar het
noorderlichtkamp. In het kamp bevindt zich een theater in
een iglo, waar we een film over de mythes en feiten over
dit natuurfenomeen bekijken. Er is ook tijd om het kamp te
verkennen, een korte rit in een slee te maken, of te
ontspannen bij een vuur om de poollucht te bewonderen.
Als we geluk hebben, is de lucht helder en zien we
misschien wel het noorderlicht. Er worden heerlijke
rendierburgers geserveerd voordat we terugkeren naar de
stad.

Midwinter
07-01 t/m 31-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 164 per volwassene
€ 82 per kind 4-14 jaar
Di, do, za
21.00 - 00.00 uur
3 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Actief

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), bezoek aan een iglo en presentatie over het noorderlicht, maaltijd, warm drankje, informatie over het noorderlicht,
gebruik van camerastatieven, tips voor het vastleggen van het noorderlicht
Goed om te weten:
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
- Het eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door een toeslag van € 15 per safaribestuurder te betalen
- Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. Toeslag voor alleen rijden € 45 per persoon.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie
- Vergeet niet om uw camera mee te nemen!

12. NOORDERLICHTDINER BIJ HET SKY KITCHEN & VIEW RESTAURANT
Zonder vervoer ROWF028 | Met vervoer ROWF113
Duur:
2,5 uur
Prijs vanaf:
€ 68
Stijl:
Langzaam
Trefwoorden:
noordelijke keuken, lokale gerechten, kuksa, noorderlicht, Sky Kitchen & View
De Lapse keuken op zijn best en een lust voor het oog
Het Sky Kitchen & View Restaurant wordt regelmatig
bekroond als het beste restaurant van Lapland en staat
bekend om zijn moderne Lapse gerechten. Dit restaurant
met uitzicht ligt boven op de heuvel Ounasvaara. Zowel de
gerechten als het uitzicht door de panoramaramen en
vanaf het dakterras in de buitenlucht zijn een feest voor
het oog. Nadat u hebt genoten van een heerlijk
noorderlichtmenu met drie gangen, kunt u zich naar het
dakterras begeven met uw eigen houten kuksa-mok
gevuld met warm Fins bessensap. Als u geluk hebt, ziet u
het noorderlicht. Dat maakt uw culinaire ervaring
helemaal af!

Zonder vervoer
07-01 t/m 31-03.
Met vervoer*
07-01 t/m 31-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 68 per volwassene
€ 34 per kind 4-14 jaar
€ 88 per volwassene
€ 44 per kind 4-14 jaar
Ma, wo, vr
19.00 - 21.30 uur
2,5 uur
Inbegrepen
Niet inbegrepen
Alle leeftijden
Zeer gemakkelijk
Langzaam

MENU
Rendiertartaar
Gegrilde zalmforel, pastinaakpuree, botersaus met dilleolie, licht gebakken matsutake
Bosbessen-amandelcake en bosbessensorbet, met de hand geplukte bosbessen, meringue
Koffie of thee
Wat is inbegrepen: Een vast noorderlichtmenu met drie gangen, houten kuksa-mok
Goed om te weten:
- Dit programma heeft een vast menu. Geef het van tevoren aan ons door als u een bepaald dieet volgt of een voedselallergie
hebt. Kindermenu beschikbaar.
- Thermokleding is niet inbegrepen.
- De safari met vervoer is inclusief vervoer van en naar de hotels in het stadscentrum, Santa Claus Village en hotels in
Ounasvaara.

13. KOTADINER BIJ DE CHALETS VAN OUNASVAARA

Zonder vervoer ROWF027 | Met vervoer ROWF111
Duur:
2 - 2,5 uur
Prijs vanaf:
€ 68
Stijl:
Langzaam
Trefwoorden:
noordelijke keuken, lokale gerechten, zalm, rendier, vuur
Traditioneel diner in een traditionele setting tijdens een avond vol Lapse cultuur en lekkernijen
Zonder vervoer
€ 68 per volwassene
Beleef een traditioneel kotadiner bij het vuur! Heerlijk
07-01 t/m 31-03.
€ 49 per kind 4-14 jaar
ontspannen en genieten van traditionele Finse
Met vervoer*
€ 89 per volwassene
delicatessen in een authentieke Lapse hut. Uw avond
07-01 t/m 31-03.
€ 70 per kind 4-14 jaar
begint met langzaam gegaarde zalm, gevolgd door een
Beschikbaarheid
Do
traditionele Lapse rendierstoofschotel met
18.00 - 20.00 uur
Totale duur
2 - 2,5 uur
aardappelpuree. Na het hoofdgerecht worden bij het vuur
Maaltijd
Inbegrepen
heerlijke pannenkoeken gemaakt. U mag zelfs uw eigen
Kleding
Niet inbegrepen
pannenkoek bakken! Een beperkte selectie wijnen, bieren
Geschikt voor
Alle leeftijden
en drankjes wordt ter plekke verkocht.
Fysieke

Zeer gemakkelijk
moeilijkheidsgraad
MENU
Stijl
Langzaam
Zalm
Gesauteerd rendiervlees met aardappelpuree
Pannenkoeken
Koffie en thee
Wat is inbegrepen: Een vast driegangenmenu
Goed om te weten:
- Dit programma heeft een vast menu. Geef het van tevoren aan ons door als u een bepaald dieet volgt of een voedselallergie
hebt.
- Thermokleding is niet inbegrepen.
- Beperkte capaciteit. Vooraf boeken wordt aanbevolen.
- De safari met vervoer is inclusief vervoer van en naar de hotels in het stadscentrum, Santa Claus Village en hotels in
Ounasvaara.

14. EXCURSIE NAAR WILDPARK RANUA ROSF055

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4 uur
€ 118
Langzaam
wildpark, pooldieren, bus, Ranua, Fazer

Maak kennis met pooldieren, waaronder ijsberen, in een authentieke wildernisomgeving
In het Ranua Wildlife Park ziet u bedreigde pooldieren,
waaronder ijsberen, poolvossen, sneeuwuilen en
muskusossen, die ernstig worden bedreigd door
klimaatverandering. Ontdek hoe deze dieren worden
beschermd en hoe gewonde dieren worden verzorgd en
daarna weer uitgezet in de natuur. Ranua Wildlife Park is
niet alleen een dierentuin. Ze zetten zich in om bedreigde
diersoorten te beschermen en mensen aan te sporen om
onderdeel te worden van beschermingsprogramma's.
Neem de tijd om de souvenir- en wijnwinkels te bezoeken
voordat u terugreist naar Rovaniemi.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 118 per volwassene
€ 59 per kind 4-14 jaar
Wo, za
9.00 - 13.00 uur
4 uur
Transfer enkele reis 60
min.
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Zeer gemakkelijk
Langzaam

Wat is inbegrepen: Transfers tijdens het programma, Engelstalige gids, ticket voor het Ranua Wildlife Park, snackreep en een
flesje water
Goed om te weten:
- Maak van tevoren kennis met de dieren in de Ranua Zoo-app via de Apple Store/Google Play
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

15. RENDIERSAFARI ROWF003

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 - 2,5 uur
€ 145
Langzaam
bezoek aan rendierboerderij, rendiersafari

Maak een traditionele rit in een rendierslee en kom meer te weten over de dieren en hun herders
Tijdens deze onvergetelijke tocht wordt u per auto naar
een Lapse rendierboerderij gebracht voor een rit met een
rendierslee! Deze traditionele manier om te reizen door de
besneeuwde bossen is een unieke ervaring. 's Avonds ziet
u misschien zelfs hoe het noorderlicht aan de hemel
schittert. Geniet van een warme kop koffie met een
broodje rond een kampvuur en kom meer te weten over
het fascinerende leven van de rendierhouders.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, bezoek aan een
rendierboerderij, rendiersledetocht, snack bij het vuur, warm drankje,
informatie over rendieren en de rendierhouderij, transfers tijdens het
programma.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Vertrek in de middag
Vertrek in de avond
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 145 per volwassene
€ 109 per kind 4-14 jaar
Ma, wo, vr, zo
14.00 - 16.30 uur
Di, do, za
18.30 - 21.00 uur
2 - 2,5 uur
Sledetocht ca. 1 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Zeer gemakkelijk
Langzaam

Goed om te weten:
- Zowel mannelijke als vrouwelijke rendieren hebben een gewei. Eén keer per jaar valt het gewei af, waarna het weer aangroeit.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

16. HUSKYSAFARI VAN 3 KM ROWF001

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

1 uur en 45 min.
€ 141
Actief
bezoek aan huskyboerderij, arctische natuur, huskysledetocht

Maak kennis met de hondensledesport en ontmoet nieuwe harige vrienden
Als u op zoek bent naar een onvergetelijke ervaring met
uw gezin, dan is deze sportieve huskysledetocht perfect
voor u. Tijdens deze avontuurlijke safari maakt u een leuke
tocht door de Lapse wildernis met vriendelijke husky's die
echt gek zijn op rennen! Na een snelle rit kunt u tot rust
komen met een kop warme bessensap, terwijl u luistert
naar verhalen over het dagelijkse leven van deze
geweldige dieren. Vervoer per auto.
Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, thermokleding,
Engelstalige gids, bezoek aan een huskyboerderij, huskysafari van 3 km,
informatie over husky's, warm drankje

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 141 per volwassene
€ 106 per kind 4-14 jaar
Di, do, za, zo
11.15 - 13.00 uur
1 uur en 45 min.
Huskytocht ca. 20 min.
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk/gemiddeld
Actief

Goed om te weten:
- Kinderen rijden samen met hun ouder(s) op één slee (max. 2 volwassenen en 2 kinderen per slee).
- Tijdens de huskytocht staat één persoon achter op de slee als bestuurder en zit de andere persoon in de slee als passagier.
- Om veiligheidsredenen wordt tijdens de gezinssafari niet van bestuurder gewisseld als er kinderen in de slee zitten
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

17. HUSKYSAFARI VAN 10 KM ROWF049
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2,5 uur
€ 175
Actief
bezoek aan huskyboerderij, natuur, huskysledetocht

Leid uw sledehondenspan door de witte wildernis
Na een korte rit vanuit de stad komen we aan bij de
huskyboerderij, waar we enthousiast worden begroet door
vriendelijke husky's. Voordat de reis begint, krijgt u
instructies over het besturen van de slee. Tijdens deze
safari kunt u zelf ervaren hoe er een unieke band ontstaat
tussen de honden en de slededrijver als ze samen de
wildernis in trekken. U ontdekt al snel dat achter de
ijsblauwe ogen van de husky een vriendelijke hond
schuilgaat, die graag met mensen samenwerkt. Na
terugkeer op de boerderij kunt u rond een vuur onder het
genot van warme bessensap nog even napraten met de
sledehondendrijver over deze bijzondere pooldieren.
Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, thermokleding,
Engelstalige gids, bezoek aan een huskyboerderij, huskysafari van 10 km,
informatie over husky's, warm drankje

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Vertrek in de
ochtend
Vertrek
in de middag
Totale duur

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 175 per volwassene
€ 131 per kind 4-14 jaar
Ma - zo
9.15 - 11.45 uur
Ma - za
13.15 - 15.45 uur
(Niet beschikbaar in
april)
2,5 uur
Huskytocht ca. 1 uur en
15 min.
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk

Actief
Goed om te weten:
- Kinderen nemen plaats in een grote slee die door een gids wordt bestuurd.
- Tijdens de huskytocht staat één persoon achter op de slee als bestuurder en zit de andere persoon in de slee als passagier.
- Tijdens de safari kunnen bestuurders en passagiers van plaats wisselen.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

18. RENDIERSAFARI NAAR SANTA CLAUS VILLAGE ROWF059

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4 uur
€ 168
Langzaam
bezoek aan rendierboerderij, rendiersafari, Santa Claus Village

Hoe kunt u nu beter naar de kerstman gaan dan in een rendierslee?
Winter
€ 168 per volwassene
Iedereen weet dat de Kerstman met zijn rendieren in
07-01 t/m 03-04.
€ 126 per kind 4-14 jaar
Lapland woont. Er is geen betere manier om een
Beschikbaarheid
Di, do, za
ontmoeting met beide te combineren dan met een
9.30 - 13.30 uur
rendiersafari naar Santa Claus Village. Zittend in een door
Totale duur
4 uur
rendieren voortgetrokken slee gaan we op weg van de
Sledetocht ca. 30 min.
Maaltijd
Niet inbegrepen
rendierboerderij naar het dorp van de Kerstman, via de
Kleding
Inbegrepen
besneeuwde paden in een winters bos. In het dorp is er tijd
Geschikt voor
Alle leeftijden
om de Kerstman te ontmoeten, kaartjes te sturen vanuit
Fysieke
Zeer gemakkelijk
zijn postkantoor of een kijkje te nemen in de handwerk-,
moeilijkheidsgraad
design- en souvenirwinkeltjes. Alle deelnemers worden
Stijl
Langzaam
beloond met een rendierrijbewijs en een certificaat voor
het passeren van de poolcirkel. Dit is een ervaring die u niet zult vergeten! Vervoer per auto.
Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, thermokleding, Engelstalige gids, bezoek aan een rendierboerderij,
rendiersafari, rendierrijbewijs, diploma voor het passeren van de poolcirkel, bezoek aan Santa Claus Village en het kantoor van
de kerstman
Goed om te weten:
- Vergeet niet om het hoofdpostkantoor in Santa Claus Village te bezoeken!
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

19. RENDIER- EN HUSKYAVONTUUR ROWF007

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur en 45 min.
€ 192
Actief
bezoek aan rendierboerderij, bezoek aan huskyboerderij, pooldieren

Ontmoet twee harige arctische favorieten tijdens één excursie en maak met beide een ritje!
Winter
€ 192 per volwassene
Ze houden van de kou en leiden een rustig leven in de
07-01
t/m
03-04.
€ 144 per kind 4-14 jaar
noordelijke natuur. Kom kennismaken met deze
Beschikbaarheid
Wo, vr, zo
pooldieren! Allereerst bezoeken we een lokale
10.15 - 13.00 uur
rendierboerderij en komen we meer te weten over de
Totale duur
2 uur en 45 min.
Lapse cultuur en de rendierhouderij. Daarna is het tijd om
Rendiersledetocht 30
min.
plaats te nemen in een rendierslede en te genieten van een
Huskytocht 20 min.
ontspannen tocht van een half uur door het bos. Iedereen
Maaltijd
Niet inbegrepen
ontvangt een internationaal rendierrijbewijs voordat we
Kleding
Inbegrepen
verdergaan met het volgende deel van ons avontuur: een
Geschikt voor
Alle leeftijden
bezoek aan de huskyboerderij! Bij de huskyboerderij kun u
Fysieke
Zeer gemakkelijk
moeilijkheidsgraad
een wat snellere rit van 20 minuten in een huskyslee
Stijl
Actief
maken. Na de rit warmen we op met een drankje bij de
vlammen van het kampvuur, terwijl u meer te weten komt over deze fascinerende dieren. Vervoer per
auto.
Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, thermokleding, Engelstalige gids, bezoek aan een rendierboerderij met
informatie over de dieren, rendiersafari van ca. 30 min., rendierrijbewijs, bezoek aan een huskyboerderij, huskysafari van 3 km,
informatie over husky's, warm drankje
Goed om te weten:
- Een van de gemakkelijkste manieren om deze twee pooldieren tijdens één excursie te ontmoeten.

- Kinderen rijden samen met hun ouder(s) op één slee (max. 2 volwassenen en 2 kinderen per slee)
- Tijdens de huskytocht staat één persoon achter op de slee als bestuurder en zit de andere persoon in de slee als
passagier
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

20. SKIAVONTUUR DOOR DE BOSSEN ROWF008
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 78
Actief
korte ski's, natuur, skiën buiten de pistes

Verken de besneeuwde bossen op een paar speciale ski's, ook als u nog geen ervaring hebt
Geniet van een spannende skitocht door het bos! Tijdens
deze safari maken we een rustige skitocht door het stille
witte woud met een pauze om wat warms te drinken. U
hoeft geen ski-ervaring te hebben: de korte, comfortabele
ski's voor in het bos combineren de beste kenmerken van
een sneeuwschoen en een traditionele ski, waardoor de
tocht zelfs voor beginners leuk is.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid

Wat is inbegrepen: transfer tijdens het programma, thermokleding,
Engelstalige gids, warm drankje, uitrusting

Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor

€ 78 per volwassene
€ 39 per kind 12-14 jaar
Ma, do
10.00 - 13.00 uur
3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk/gemiddeld
Actief

Goed om te weten:
- Voor dit avontuur is een goede basisconditie voldoende. Deze safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
- Korte ski's combineren de beste eigenschappen van sneeuwschoenen en ski's voor in het bos.
- Korte ski's zijn ook te huur.

21. WITTE STILTE OP SNEEUWSCHOENEN ROWF057
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 85
Langzaam
sneeuwschoenen, arctische natuur, stilte

Een avontuur met een gids door schilderachtige sneeuwlandschappen
Ervaar het echte arctische gevoel tijdens dit
sneeuwschoenavontuur door de schilderachtige
sneeuwlandschappen van Lapland, terwijl u geniet van de
stilte en schoonheid van winterse bossen. Neem even
pauze bij een kampvuur en geniet van een lekkere snack,
terwijl u niets anders hoort dan het kalmerende geruis van
het bos en het knisperende vuur.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warm drankje en
snack bij het kampvuur, sneeuwschoenen

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 85 per volwassene
€ 42 per kind 12-14 jaar
Di, vr
14.30 - 17.30 uur
3 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Langzaam

Goed om te weten:
- Voor dit avontuur is een goede basisconditie voldoende. Deze safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
- In de omgeving van de stad Rovaniemi kunt u ook zelf sneeuwschoenwandelen op de Ounasvaara-heuvel.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

22. WINTERS FIETSAVONTUUR MET E-BIKES ROWF009

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 81
Actief
fietsen, natuur, Ounasvaara, skilift, landschap

Rijd over de besneeuwde paden op een elektrische fiets
Tijdens deze safari krijgt u de unieke kans om een
elektrische fiets uit te proberen en te ervaren hoe dat is in
het poolgebied. De tocht begint in het centrum van
Rovaniemi, waarvandaan u langs de met ijs en sneeuw
bedekte rivier Kemi naar de bekende Ounasvaara-heuvel
rijdt. Dan is het tijd om met een skilift naar de top van de
heuvel te gaan. Terwijl u zich voorbereidt op het volgende
deel van de tocht, maken we een stop op het dakterras
van het Sky Hotel Ounasvaara voor een beker warme
chocolademelk met een spectaculair uitzicht over
Rovaniemi. Na de pauze leidt een besneeuwd offroadspoor u terug naar de stad.

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, skilift, warme chocolademelk, pauze, uitrusting
Goed om te weten:
- Vereist basisvaardigheid in fietsen.
- Als u ons uw lengte doorgeeft, kunnen we een fiets met de juiste hoogte voor u reserveren.
- Safari is geschikt voor kinderen die langer zijn dan 1,50 meter & van 12 jaar en ouder.
- Fietsen zijn ook te huur.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

€ 81 per volwassene
€ 40 per kind 12-14 jaar
Ma, wo, vr, zo
9.30 - 11.30 uur
2 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen die langer zijn
dan 1,50 meter
Gemakkelijk
Actief

23. BEGIN OP DE PISTE! ROWF010

Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4,5 uur
€ 109
Actief
Ounasvaara, skileraar, beginner

Leer van een professionele skileraar alpineskiën bij een lokaal skiresort dat geschikt is voor
beginners
Dit is een geweldige manier om de beginselen van het
skiën veilig onder de knie te krijgen op de pistes van de
Ounasvaara Ski School. Bent u een beginnende skiër of
wilt u uw vaardigheden na lange tijd weer eens
aanscherpen? Er is altijd een skileraar beschikbaar die u
daarbij kan helpen en begeleiden. Het Begin op de pistepakket is inclusief transfers, 4 uur lifttoegang en
uitrustingshuur en een skiles van 45 minuten. Na de les
hebt u dus nog 3 uur om wat u geleerd hebt in de praktijk
te brengen!

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 109 per volwassene
€ 109 per kind 6-14 jaar
Wo, vr
13.45 - 18.15 uur
4,5 uur
Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
Kinderen van 6 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Actief

Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, skileraar gedurende 45 min., liftticket voor 4 uur, huur van uitrusting voor 4
uur
Goed om te weten:
- Thermokleding is niet inbegrepen.
- Deze safari is geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

24. GEMAKKELIJK BEGINNEN MET LANGLAUFEN ROWF012
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4,5 uur
€ 80
Actief
Ounasvaara, langlaufen, beginner

Ontdek een van de favoriete buitenactiviteiten van de lokale inwoners!
Tijdens deze gemakkelijke skiles voor beginners, krijgt u
de basis van langlaufen onder de knie onder begeleiding
van een professionele gids van de Ounasvaara Ski School.
Na de les kunt u van uw nieuwe vaardigheden genieten en
zich vergapen aan de schitterende omgeving van
Ounasvaara op de duidelijk gemarkeerde loipes! Het
pakket is inclusief 4 uur gebruik van de uitrusting en een
les van 45 minuten.
Wat is inbegrepen: skileraar gedurende 45 min., huur van uitrusting voor
4 uur, transfers tijdens het programma
Goed om te weten:
- Thermokleding is niet inbegrepen.
- Deze safari is geschikt voor kinderen van 6 jaar en ouder.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

Winter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 80 per volwassene
€ 80 per kind 6-14 jaar
Wo, vr
9.45 - 14.15 uur
4,5 uur
Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
Kinderen van 6 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Actief

ALGEMENE INFORMATIE
GELDIGHEID:

Deze safari's worden georganiseerd in Rovaniemi van 7 januari 2022 tot en met 3 april 2022. Gegarandeerd vertrek.
Voor alle safari's geldt een deelname van ten minste 2 volwassenen.

RESERVEREN EN INLICHTINGEN:
Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi • Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI, FINLAND
Tel: +358 (0) 16 33 11 200 • E-mail: info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Mobiel: safaris.fi/rovaniemi
Bij het kantoor van Lapland Safaris
Bij de receptie van uw hotel
Telefonisch +358 (0) 16 33 11 200

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 achter op 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 AC Ltd heeft het
recht om deelname van kleine kinderen vanwege veiligheidsredenen (bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden
of zware wegcondities) te weigeren.

SAFARIPRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:

Wij compenseren alle CO2-uitstoot van onze sneeuwscootersafari's actief. Lees meer over milieucompensatie en
onze duurzaamheidswaarden op: www.laplandsafaris.com/sustainability. Alle sneeuwscootersafari's zijn inclusief
thermokleding, Engelstalige gids, een sneeuwscooter die wordt gedeeld door 2 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 een toeslag van € 15 per safaribestuurder 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:

Bij het safarikantoor, 30 minuten voor vertrek. Deelnemers die verblijven in Lapland Hotels Sky Ounasvaara, Santa
Sport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa's Igloos Arctic Circle, Hotel Vartiosaari en Arctic Tree House
worden circa 45 minuten voor vertrek opgehaald bij hun hotel.
Deelnemers die verblijven in Santa Claus Holiday Village, Snowman World & Snowman World Glass Resort en Nova
Skyland Hotel worden opgehaald vóór het informatiepunt van Arctic Circle.

BELANGRIJKE OPMERKING OVER NATUURFENOMENEN:
Het noorderlicht is een natuurfenomeen dat wordt veroorzaakt door zonnewind. De verschijning van het
noorderlicht kan niet worden voorspeld en er is geen garantie dat u het te zien krijgt.

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Sneeuwscootersafari's zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de weersomstandigheden. Als verantwoord
safariorganisator behoudt Lapland Safaris AC Ltd zich het recht voor om routes, prijzen en duur van de excursies te
wijzigen zonder mededeling vooraf.
Lapland Safaris AC Ltd behoudt zich het recht voor om een safari te onderbreken wanneer 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.
Indien er voor het programma speciale maatregelen nodig zijn (bijv. aanvullend vervoer), worden de extra kosten
niet vergoed door Lapland Safaris AC Ltd.
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Sneeuwscootersafari 2 uur
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Sneeuwscootersafari voor échte liefhebbers
3 uur
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Safari naar Santa Claus Village 6 uur
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Sneeuwscootersafari naar een
rendierboerderij 3 uur
Sneeuwscootersafari naar een
huskyboerderij 3,5 uur
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6

IJsvissafari per sneeuwscooter 4 uur
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Sneeuwscootersafari in het hart van de
natuur 5 - 6 uur
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Noorderlichtsafari per sneeuwscooter 3 uur
(niet in april)
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Noorderlichtavontuur 4 uur (niet in april)
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Excursie naar het noorderlichtkamp per bus
2,5 uur (niet in april)

Excursie naar het noorderlichtkamp per
sneeuwscooter 3 uur (niet in april)
Noorderlichtdiner bij het Sky
12 Kitchen & View Restaurant 2,5 uur (niet in
april)
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13 Kotadiner 2 - 2,5 uur (niet in april)
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14 Excursie naar wildpark Ranua 4 uur
15 Rendiersafari (14.00 - 16.30 uur) 2 - 2,5 uur
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16 Rendiersafari (18.30 - 21.00 uur) 2 - 2,5 uur
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17 Huskysafari van 3 km 1 uur en 45 min.
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17 Huskysafari van 10 km 2,5 uur

κ

18 Rendiersafari naar Santa Claus Village 4 uur

κ
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19 Rendier- en huskyavontuur 2 uur 45 min.
20 Skiavontuur door de bossen 3 uur

23 Begin op de piste! 4,5 uur
24

Gemakkelijk beginnen met langlaufen 4,5
uur
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21 Witte stilte op sneeuwschoenen 3 uur
22 Winters fietsavontuur op e-bikes 2 uur
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