YLLÄS - WINTERSAFARI'S 2020-2021
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:
Kerst en nieuwjaar 01-12-2020 t/m 06-01-2021
Midwinter 07-01 t/m 21-03 | Voorjaar 22-03 t/m 28-3
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 YLWF032
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 84
Langzaam
gezin, natuur, sneeuwscooterrijden

Verken de unieke besneeuwde natuur van Lapland en ontdek hoe leuk sneeuwscooterrijden is
Geniet van een verfrissend koude winterdag door met een
sneeuwscooter door besneeuwde bossen te rijden! Nadat
u rij- en veiligheidsinstructies hebt ontvangen, bent u
helemaal klaar voor avontuur. Tijdens het rijden maakt u
kennis met de overweldigende natuur van Lapland, terwijl
u door prachtige besneeuwde landschappen rijdt.
Onderweg genieten we van een heerlijke pauze met een
kop warme bessensap.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per
sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980),
warm drankje.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

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

€ 99 per volwassene
€ 74 per kind 4-14 jaar
€ 99 per volwassene
€ 50 per kind 4-14 jaar
€ 84 per volwassene
€ 42 per kind 4-14 jaar
Ma, do, zo
15.00 - 17.00 uur
2 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

2. SNEEUWSCOOTERSAFARI VOOR ÉCHTE LIEFHEBBERS YLWF001
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 148
Avontuur
natuur, sneeuwscooterrijden, avontuur

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.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, alleen rijden,
brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980), warm drankje.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 181 per volwassene
€ 181 per volwassene
€ 148 per volwassene
Di, vr, za
10.00 - 13.00 uur
3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Volwassenen
Gemakkelijk/gemiddeld

Goed om te weten:
Avontuur
- 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
- 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. NOORDERLICHTSAFARI PER SNEEUWSCOOTER YLWF002
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 - 3,5 uur
€ 113
Actief
Natuur, sneeuwscooterrijden, noorderlicht

Speur op een sneeuwscooter de nachtelijke arctische hemel af op zoek naar het noorderlicht
Tijdens deze avondsafari gaat u op zoek naar het noorderlicht en
ervaart u hoe bijzonder een arctische nacht kan zijn! We laten een
verlicht dorp achter ons, waarna de duisternis ons al snel
omringt. De sneeuw glinstert in het maanlicht, waardoor het
landschap een magische gloed krijgt. Uw gids begeleidt u naar de
beste plekken om per sneeuwscooter het noorderlicht te vinden.
Met een beetje geluk ziet u de vurige groene kleuren door de
lucht dansen! In het licht van de poolnacht stoppen we even om
te genieten van een snack bij het kampvuur, en verhalen te delen
over de manier van leven in het hoge noorden.
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

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 139 per volwassene
€ 139 per volwassene
€ 113 per volwassene
Ma, wo, vr
19.00 - 22.00/22.30 uur
3 - 3,5 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 15 jaar en
ouder
Gemakkelijk

Goed om te weten:
Actief
- 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. IJSVISSAFARI PER SNEEUWSCOOTER YLWF003
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4 uur
€ 116
Actief
natuur, sneeuwscooterrijden, ijsvissen

Rijd door de wit besneeuwde wildernis en ga ijsvissen op een bevroren meer
De sneeuwscooterroute voert ons door besneeuwde
bossen, waar u zich kunt vergapen aan de prachtige natuur
van Lapland. De route door witbesneeuwde velden leidt u
naar een ideale ijsvisstek! Geniet van de stilte terwijl u zich
gereed maakt om te gaan vissen. Beproef uw geluk bij het
traditionele ijsvissen en geniet van een snack en een
lekkere kop koffie bij een kampvuur.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per
sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980),
ijsvissen, snack

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 145 per volwassene
€ 109 per kind 4-14 jaar
€ 145 per volwassene
€ 73 per kind 4-14 jaar
€ 116 per volwassene
€ 58 per kind 4-14 jaar
Ma, wo, vr
11.00 - 15.00 uur
4 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden

Goed om te weten:
Gemakkelijk
- IJsvissen is een erg populaire hobby onder de lokale bewoners in de
Actief
winter.
- 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

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

6 - 7 uur
€ 194
Avontuur
sneeuwscooter, ijsvissen, arctische natuur

Doorkruis de arctische natuur op een sneeuwscooter, ga ijsvissen en geniet van een stevige lunch
in de buitenlucht
Maak kennis met de geweldige omgeving tijdens deze
sneeuwscootersafari in het hart van de natuur. Terwijl u
door bossen en over open vlakten rijdt, komt u misschien
wel een kudde rendieren tegen, op zoek naar hun favoriete
voedsel: rendiermos of korstmossen. Houd uw ogen ook
open voor andere dieren die in het Lapse bos leven en naar
voedsel zoeken! De tocht voert u over ruig berglandschap
en door smalle dalen naar een rustige locatie, waar u de
kans krijgt om te ijsvissen en een heerlijke lunch in de
buitenlucht te bereiden met uw gids. Na een welverdiend
moment van ontspanning, is het tijd om weer op de
sneeuwscooters terug te rijden naar de Safari Club.

Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 215 per volwassene
€ 194 per volwassene
Di, za
10.00 - 16.00 uur
5 - 6 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 15 jaar en
ouder
Gemiddeld
Avontuur

MENU
Rendierburger
Koffie/thee en zoete snack
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), lunch, ijsvissen
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 € 85 per persoon.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

6. RENDIERSAFARI VAN 4 KM YLWF019
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 152
Langzaam
pooldier, gezin, natuur

Maak een traditionele rit in een rendierslee en kom meer te weten over de dieren en hun herders
Deze rendiertocht neemt u mee diep de wildernis in, waar
u meer te weten komt over de traditionele rendierhouderij
van een echte rendierherder. U hebt genoeg tijd om te
genieten van het prachtige landschap tijdens een rit in een
rendierslede van 4 kilometer! Er wordt boven het vuur
gebrouwen koffie geserveerd met heerlijke huisgemaakte
koekjes.
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.
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

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 168 per volwassene
€ 126 per kind 4-14 jaar
€ 168 per volwassene
€ 84 per kind 4-14 jaar
€ 152 per volwassene
€ 76 per kind 4-14 jaar
Do, za
13.30 - 16.30 uur
3 uur
Rendiertocht 4 km
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

7. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN RENDIERBOERDERIJ YLWF004
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4,5 uur
€ 149
Actief
pooldier, natuur, sneeuwscooterrijden

Stuur uw sneeuwscooter over de besneeuwde sporen en maak een rendiertocht in de witte natuur
Deze ontspannen sneeuwscootersafari voert u door
schilderachtige landschappen naar een idyllische
rendierboerderij. Daar komt u meer te weten over de
traditionele rendierhouderij en maakt u een ritje van 2 km
in een rendierslee! Rondom een gezellig vuur worden
warme dranken met heerlijke huisgemaakte koekjes
geserveerd. Daarna keert u per sneeuwscooter terug naar
de Safari Club.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per
sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980),
bezoek aan een rendierboerderij, rendiersledetocht, snack bij het vuur,
warm drankje, informatie over rendieren en de rendierhouderij, transfers
tijdens het programma.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 166 per volwassene
€ 125 per kind 4-14 jaar
€ 166 per volwassene
€ 83 per kind 4-14 jaar
€ 152 per volwassene
€ 75 per kind 4-14 jaar
Di, zo
10.30 - 15.00 uur
4,5 uur
Rendiertocht 2 km
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Actief

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 € 85 per persoon.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

8. HUSKYSAFARI VAN 5 KM YLWF031
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2,5 uur
€ 104
Actief
pooldier, gezin, natuur

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: thermokleding, Engelstalige gids, bezoek aan een
huskyboerderij, huskysafari van 5 km, informatie over husky's, warm
drankje, transfers tijdens het programma
Goed om te weten:
- Tijdens de huskytocht staat één persoon achter op de slee als
bestuurder en zit de andere persoon in de slee als passagier.
- Deze safari is geschikt voor gezinnen.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid

Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 121 per volwassene
€ 92 per kind 4-14 jaar
€ 121 per volwassene
€ 92 per kind 4-14 jaar
€ 104 per volwassene
€ 78 per kind 4-14 jaar
Ma, za
10.00 - 12.30 uur
Do
13.00 - 15.30 uur
2,5 uur
Huskytocht 30 min.
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Actief

9. HUSKYSAFARI VAN 10 KM YLWF020
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 165
Actief
pooldier, natuur

Leid uw sledehondenspan door de witte wildernis
Als u aankomt bij de huskyboerderij, wordt u enthousiast
begroet door de 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: thermokleding, Engelstalige gids, bezoek aan een
huskyboerderij, huskysafari van 10 km, informatie over husky's, warm
drankje, transfers tijdens het programma

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 194 per volwassene
€ 146 per kind 4-14 jaar
€ 194 per volwassene
€ 146 per kind 4-14 jaar
€ 165 per volwassene
€ 124 per kind 4-14 jaar
Wo, vr
13.00 - 16.00 uur
3 uur
Huskytocht ca. 1 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk/gemiddeld
Actief

Goed om te weten:
- Tijdens de huskytocht staat één persoon achter op de slee als bestuurder en zit de andere persoon in de slee als passagier.
- Deze safari is geschikt voor gezinnen.

10. WITTE STILTE OP SNEEUWSCHOENEN YLWF005
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 58
Langzaam
natuur, landschap, sneeuwschoenen, pooldieren, stilte

Een avontuur met een gids door schilderachtige sneeuwlandschappen
Daag uzelf uit tijdens een sneeuwschoenavontuur door
schilderachtige besneeuwde landschappen! Tijdens deze
safari beleeft u de stilte en adembenemende schoonheid
van winterse bossen, terwijl u op comfortabele
sneeuwschoenen de Lapse wildernis doorkruist. Tijdens
uw tocht wordt heerlijke warme bessensap geserveerd.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warm drankje,
sneeuwschoenen
Goed om te weten:
- Voor dit avontuur is een goede basisconditie voldoende. Deze safari is
geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
- Als u goed oplet, kunt u misschien enkele pooldieren zien.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid

Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 71 per volwassene
€ 53 per kind 12-14 jaar
€ 71 per volwassene
€ 36 per kind 12-14 jaar
€ 58 per volwassene
€ 29 per kind 12-14 jaar
Ma, do
10.00 - 13.00 uur
Zo
12.00 - 15.00 uur
3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk/gemiddeld
Langzaam

11. OP SNEEUWSCHOENEN OP ZOEK NAAR HET NOORDERLICHT YLWF006
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 63
Langzaam
natuur, noorderlicht, stilte

Ervaar de magie van een stil, besneeuwd landschap terwijl u op zoek gaat naar de mooiste
lichtshow van de natuur
Beleef het gevoel van een winternacht in de noordelijke
bossen! Uw gids legt u uit hoe u op sneeuwschoenen kunt
lopen. Terwijl u over sneeuw loopt, ervaart u hoe het
melkachtige licht van de maan en sterren betoverende
schaduwen werpt op de besneeuwde velden. Na de tocht
nemen we een pauze om te genieten van een warm
drankje, terwijl u niets anders hoort dan het geruis van het
bos en de bergen om u heen. En als u geluk hebt, krijgt u
zelfs het noorderlicht te zien!
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warm drankje,
sneeuwschoenen, informatie over het noorderlicht

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor

Fysieke
Goed om te weten:
moeilijkheidsgraad
- Voor dit avontuur is een goede basisconditie voldoende. Deze safari is
Stijl
geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
- Het noorderlicht kan verschijnen, dus houd uw camera gereed voor de show.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

€ 78 per volwassene
€ 59 per kind 12-14 jaar
€ 78 per volwassene
€ 39 per kind 12-14 jaar
€ 63 per volwassene
€ 32 per kind 12-14 jaar
Di, do, za
19.30 - 22.30 uur
3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Langzaam

12. LANGLAUFTOCHT YLWF007
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 59
Actief
natuur, langlaufen, rust

Ontdek een van de favoriete buitenactiviteiten van de lokale inwoners!
We gaan langlaufen, het geliefde tijdverdrijf van Finnen!
Maak uw ski’s vast, steun op de skistokken, en glijd over de
loipe, dwars door een smetteloos wit sneeuwtapijt. Maakt
u zich geen zorgen als dit de eerste keer is dat u op ski's
staat: de basistechnieken van het langlaufen worden aan u
uitgelegd voordat u aan de slag gaat. Na de les kunt u uw
training vervolgen door de wildernis in te trekken en te
genieten van de winterse landschappen.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warm drankje,
uitrusting, huur van langlaufski's tot 17.00 uur
Goed om te weten:
- Voor dit avontuur is een goede basisconditie voldoende. Deze safari is
geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
- We raden aan te stoppen bij een van de wilderniscafés voor een kop
koffie of warme bessensap.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 71 per volwassene
€ 53 per kind 12-14 jaar
€ 71 per volwassene
€ 36 per kind 12-14 jaar
€ 59 per volwassene
€ 30 per kind 12-14 jaar
Di, za
11.00 - 13.00 uur
2 uur
Verhuur tot 17.00 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Actief

13. SKIËN DOOR DE BOSSEN IN EEN NATIONAAL PARK YLWF008
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 75
Langzaam
natuur, lokale geschiedenis, skin-based ski's

Verken een besneeuwd nationaal park op een paar speciale ski's, ook als u nog geen ervaring hebt
Geniet van een skitocht door het bos! Tijdens deze rustige
skitocht door een kalm sneeuwlandschap, beweegt u zich
voort op comfortabele korte ski's, terwijl uw gids u meer
vertelt over de uitgestrekt natuur om u heen en de
geschiedenis ervan. Tijdens de tocht houden we een
gezellige pauze met koffie en traditioneel Fins zoet gebak.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warm drankje,
uitrusting

Totale duur

Goed om te weten:
- Voor dit avontuur is een goede basisconditie voldoende. Deze safari is
geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 89 per volwassene
€ 67 per kind 12-14 jaar
€ 89 per volwassene
€ 45 per kind 12-14 jaar
€ 75 per volwassene
€ 38 per kind 12-14 jaar
Wo, vr, za
10.00 - 13.00 uur
3 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Langzaam, Lokaal

14. WINTERSE E-BIKETOCHT IN EEN NATIONAAL PARK YLWF095
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2,5 uur
€ 93
Actief
natuur, fiets, winterfiets, wintersporen, nationaal park, e-bike

Ontdek de besneeuwde paden tijdens een gemakkelijke e-biketocht in een nationaal park
Ervaar een excursie met gids op een e-bike! De elektrische
fiets is voorzien van brede banden om te zorgen voor een
soepele en evenwichtige rit in de sneeuw. Nadat u uw
helm, fiets en instructies hebt ontvangen, kan uw avontuur
beginnen. Tijdens de tocht rijdt u door besneeuwde
landschappen, waar u kunt genieten van de rust van de
verstilde bossen en de prachtige natuur om u heen.
Onderweg nemen we een korte pauze om te genieten van
een kop warme chocolademelk.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warme
chocolademelk, uitrusting

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor

Fysieke
Goed om te weten:
moeilijkheidsgraad
- Vereist basisvaardigheid in fietsen. Deze safari is geschikt voor kinderen
Stijl
van 12 jaar en ouder.
- Als u ons uw lengte doorgeeft, kunnen we een fiets met de juiste hoogte voor u reserveren.
- Neem uw eigen waterfles mee.
- Winter-e-bikes zijn ook te huur.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

Niet beschikbaar
€ 99 per volwassene
€ 50 per kind 12-14 jaar
€ 93 per volwassene
€ 47 per kind 12-14 jaar
Ma, do, zo
10.00 - 12.30 uur
2,5 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Actief

15. DAGEXCURSIE NAAR SNOWVILLAGE YLWF010
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2,5 - 3 uur
€ 85
Langzaam
SnowVillage, iglo, ijssculpturen

Kom alles te weten over SnowVillage, een indrukwekkend bouwwerk van sneeuw en ijs (vertrek
overdag)
Beleef de magische wereld van sneeuw en ijs! In
SnowVillage treft u een enorme iglo vol schitterend
ingerichte kamers, ijssculpturen, een ijskapel en een
ijsrestaurant aan. Uw gids leidt u rond door een dorp dat
geheel is opgetrokken uit sneeuw en vertelt fascinerende
verhalen over hoe het is gemaakt. Er wordt een warm
drankje geserveerd in de ijsbar, terwijl u rustig alle
kunstwerken van sneeuw en ijs kunt bekijken voordat u
per bus naar Ylläs wordt teruggebracht. De Safari Club in
Äkäslompolo of Ylläsjärvi is het verzamelpunt.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, toegang tot
SnowVillage, transfers tijdens het programma

Op aanvraag
€ 95 per volwassene
€ 75 per kind 4-14 jaar
€ 85 per volwassene
€ 67 per kind 4-14 jaar
Ma, wo, za
10.00 - 12.30/13.00 uur
2,5 - 3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk

Langzaam, Lokaal
Goed om te weten:
- Er wordt ongeveer 20 miljoen kilo sneeuw en 350.000 kilo kristalhelder natuurijs gebruikt om het spectaculaire SnowVillage te
bouwen.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

16. AVONDEXCURSIE NAAR SNOWVILLAGE
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

YLWF011

2,5 - 3 uur
€ 88
Langzaam
SnowVillage, iglo, ijssculpturen

Kom alles te weten over SnowVillage, een indrukwekkend bouwwerk van sneeuw en ijs (vertrek in
de avond)
Beleef de magische wereld van sneeuw en ijs in de avond!
In SnowVillage treft u een enorme iglo vol schitterend
ingerichte kamers, ijssculpturen, een ijskapel en een
ijsrestaurant aan. Uw gids leidt u rond door een dorp dat
geheel is opgetrokken uit sneeuw en vertelt fascinerende
verhalen over hoe het is gemaakt. Er wordt een warm
drankje geserveerd in de ijsbar, terwijl u rustig alle
kunstwerken van sneeuw en ijs kunt bekijken. Met een
beetje geluk ziet u ook het noorderlicht voordat we per bus
weer terugkeren naar Ylläs!
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, toegang tot
SnowVillage, transfers tijdens het programma
Goed om te weten:
- Het noorderlicht kan verschijnen, dus houd uw camera gereed voor de show.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Op aanvraag
€ 98 per volwassene
€ 77 per kind 4-14 jaar
€ 88 per volwassene
€ 69 per kind 4-14 jaar
Di, do, vr
18.00 - 20.30/21.00 uur
2,5 - 3 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

17. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR SNOWVILLAGE YLWF012
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4,5 uur
€ 163
Actief
SnowVillage, sneeuwscooterrijden, iglo, ijssculpturen

Rijd door sprookjesachtige landschappen naar een indrukwekkende bestemming die is gemaakt
van ijs en sneeuw
Rijd op uw sneeuwscooter over bevroren meren en door
de besneeuwde bossen naar het beroemde SnowVillage!
Bij aankomst treft u een enorme iglo vol schitterend
ingerichte kamers, een ijsbar en een ijsrestaurant aan. Er
wordt een heerlijke lunch geserveerd in een gezellig
houten restaurant, en uw gids neemt u mee op een
intrigerende tocht door de omgeving. Na afloop van het
bezoek is het tijd om door het adembenemende Lapse
landschap terug te reizen naar het beginpunt.
MENU
Gesauteerd rendiervlees met aardappelpuree en rode bosbes
Koffie/thee en zoete snack

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Op aanvraag
€ 179 per volwassene
€ 135 per kind 4-14 jaar
€ 163 per volwassene
€ 82 per kind 4-14 jaar
Wo, za
10.00 - 14.30 uur
4,5 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk/gemiddeld

Actief, Lokaal
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per
sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980), entreeprijs, rondleiding met gids, lunch in een warm
blokhutrestaurant
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 € 85 per persoon.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

18. DINEREN IN SNOWVILLAGE YLWF013
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 145
Langzaam
SnowVillage, Laps diner, iglo, ijssculpturen, ijsrestaurant

Een bijzonder diner in een bijzondere omgeving. Geniet van een avond vol smaken, kou en
wonderen!
Geniet van een onvergetelijke avond in het teken van
sneeuw en ijs in SnowVillage! Verken deze enorme
sneeuwiglo samen met uw gids en bekijk de schitterend
ingerichte kamers, ijssculpturen en kapel, of drink een
drankje (mét ijs) in de ijsbar. Na de rondleiding geniet u
van een uniek driegangendiner, terwijl u op ijsstoelen aan
een ijstafeltje zit in het betoverende ijsrestaurant. Aan het
einde van een onvergetelijke avond wordt u per bus weer
teruggebracht naar Ylläs.
MENU
Pastinaaksoep met ingemaakte paddenstoelen en geroosterde

amandelen

Rendiervorschmack geserveerd met aardappelpuree, augurken, zure

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

room en ingemaakte rode bessen
Bosbessenpudding met geroosterde witte chocolade, wittechocolademousse en meringue

Op aanvraag
€ 151 per volwassene
€ 125 per kind 4-14 jaar
€ 145 per volwassene
€ 121 per kind 4-14 jaar
Di, do, vr
18.00 - 21.00 uur
3 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, toegang tot SnowVillage, rondleiding, driegangendiner in het ijsrestaurant,
transfers tijdens het programma.
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.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

19. OVERNACHTEN IN SNOWVILLAGE PER BUS YLWF014
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

16 uur
€ 326
Langzaam
SnowVillage, avontuur, Laps diner, iglo, ijssculpturen

Breng de nacht door in een kamer van sneeuw en ijs. Een echte arctische ervaring!
Beleef een onvergetelijke nacht in een iglo! Omdat de
temperatuur in SnowVillage tussen -2 en -5°C is, is een
nacht in een iglo een exotische maar comfortabele
ervaring. Onze comfortabele slaapzakken houden u
warm, terwijl de verstilde schoonheid van SnowVillage u
een onvergetelijke nacht bezorgt! Voordat u naar bed
gaat, kunt u in het schitterende ijsrestaurant genieten
van een driegangendiner en de opzienbarende
ijssculpturen, gedecoreerde kamers, gangen en ijskapel
bewonderen. Na een memorabele nacht en een
smakelijk ontbijt in het houten restaurant wordt u per
bus weer teruggebracht naar Ylläs.
MENU
Pastinaaksoep met ingemaakte paddenstoelen en geroosterde

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 326 per volwassene
€ 162 per kind 4-14 jaar
€ 326 per volwassene
€ 162 per kind 4-14 jaar
€ 326 per volwassene
€ 162 per kind 4-14 jaar
Ma - zo (op aanvraag)
18.00 - 10.30 uur
16 uur
Transfer enkele reis 40
min.
Inbegrepen
Niet inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

amandelen

Rendiervorschmack geserveerd met aardappelpuree, augurken, zure room en ingemaakte rode bessen
Bosbessenpudding met geroosterde witte chocolade, wittechocolademousse en meringue
Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, toegang tot SnowVillage, driegangendiner in het ijsrestaurant, slaapzak,
verblijf in een tweepersoonskamer
Goed om te weten:
- Deze excursie is de hele winter beschikbaar op aanvraag
- Kleed u warm aan
- Het diner bestaat uit een vast menu. Geef het van tevoren aan ons door als u een bepaald dieet volgt of een voedselallergie hebt
- Vervoer terug naar Ylläs de volgende ochtend om 10.00 uur
- Toeslag voor eenpersoonskamer € 100 per persoon
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

20. OVERNACHTEN IN SNOWVILLAGE PER SNEEUWSCOOTER YLWF015
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

18 uur
€ 440
Avontuur
SnowVillage, avontuur, sneeuwscooterrijden, Laps diner, iglo, ijssculpturen

Rijd op uw sneeuwscooter naar het magische SnowVillage en breng de nacht door in een kamer
van sneeuw en ijs
Beleef een onvergetelijke nacht in een iglo! Omdat de
temperatuur in SnowVillage tussen -2 en -5°C is, is een
nacht in een iglo een exotische maar comfortabele
ervaring. Onze comfortabele slaapzakken houden u lekker
warm, terwijl de stilte en schoonheid van SnowVillage u
een onvergetelijke nacht bezorgen! Voordat u naar bed
gaat, kunt u in het schitterende ijsrestaurant genieten van
een driegangendiner en de opzienbarende ijssculpturen,
gedecoreerde kamers, gangen en ijskapel van SnowVillage
bewonderen. Na een memorabele nacht en een smakelijk
ontbijt in het houten restaurant wordt u per bus weer
teruggebracht naar Ylläs.
MENU
Pastinaaksoep met ingemaakte paddenstoelen en geroosterde

amandelen

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor

€ 440 per volwassene
€ 440 per volwassene
€ 440 per volwassene
Di, za (op aanvraag)
17.00 - 10.30 uur
18 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 15 jaar en
ouder

Fysieke
moeilijkheidsgraad

Gemakkelijk

Stijl

Langzaam, Avontuur,
Lokaal

Rendiervorschmack geserveerd met aardappelpuree, augurken, zure
room en ingemaakte rode bessen
Bosbessenpudding met geroosterde witte chocolade, wittechocolademousse en meringue

Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, 2 personen per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), transfer tijdens het programma, toegang tot SnowVillage, driegangendiner in het ijsrestaurant, slaapzak, verblijf in
een tweepersoonskamer.
Goed om te weten:
- Deze excursie is de hele winter beschikbaar op aanvraag.
- 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.
- Het diner bestaat uit een vast menu. Geef het van tevoren aan ons door als u een bepaald dieet volgt of een voedselallergie
hebt.
- Vervoer terug naar Ylläs per bus de volgende ochtend om 10.00 uur.
- Toeslag voor eenpersoonskamer € 100 per persoon.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

21. BEGIN OP DE PISTE!
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

1,5 uur
€ 66
Actief
alpineskiën, snowboarden, telemarken

Leer van een professionele skileraar alpineskiën bij een lokaal skiresort
Tijdens deze proeflessen maakt u kennis met de wereld
van het skiën! De activiteit vindt plaats op de nabijgelegen
pistes en is inclusief 1,5 uur skiles, huur van
standaarduitrusting voor
alpineskiën/telemarken/snowboarden.
Wat is inbegrepen: gids bij het alpineskiën/snowboarden/telemarken,
huur van de uitrusting
Goed om te weten:
- Vervoer is niet inbegrepen bij het programma. U kunt een ticket voor de
skibus kopen om de pistes te bereiken
- Het verzamelpunt voor het programma is het Skicentrum Y1 en Ylläs Ski
School
- Alleen beschikbaar in Äkäslompolo, niet in Ylläsjärvi
- De proefles alpineskiën is geschikt voor personen van 5 jaar of ouder. De
proefles snowboarden is geschikt voor personen van 7 jaar of ouder
- De proefles telemarken is alleen geschikt voor volwassenen

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 21-03.
Voorjaar
22-03 t/m 28-03.
Beschikbaarheid
Kennismaken met
alpineskiën
Beschikbaarheid
Kennismaken met
snowboarden
Beschikbaarheid
Kennismaken met
telemarken
Totale duur

€ 66 per volwassene
€ 66 per kind 5-14 jaar
€ 66 per volwassene
€ 66 per kind 5-14 jaar
€ 66 per volwassene
€ 66 per kind 5-14 jaar
Do

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
Alle leeftijden

14.00 - 15.30 uur
Wo
14.00 - 15.30 uur
Di
14.00 - 15.30 uur
2,5 uur

Gemakkelijk
Actief

22. ONTMOETING MET DE KERSTMAN IN SNOWVILLAGE SVWF014
Duur:
Prijs:
Stijl:
Trefwoorden:

4,5 uur
€ 135 per volwassene, € 101 per kind
Langzaam
kerst, kerstman, elfen, SnowVillage

De schuilplaats van de Kerstman is een van Laplands best bewaarde geheimen en u bent
uitgenodigd om alles over deze magische plaats te weten te komen
Kerst en nieuwjaar
Ga mee op pad met uw elfengids. Na aankomst bij de
€ 135 per volwassene
21-12-2020 t/m 28schuilplaats van de kerstman, maakt u een tocht door een
€ 101 per kind 4-14 jaar
12-2020
feeëriek bos, waar u meer kleine helpers van de Kerstman
Ma 21 dec. 2020
zult ontmoeten. De kerstman zelf wacht op u in zijn
Beschikbaarheid
Ma 28 dec. 2020
gezellige hutje aan de rand van het bos. In de schuilplaats
14.00 - 18.30 uur
kunt u de elfen helpen met het versieren van kerstbomen,
Totale duur
4,5 uur
of zelf een kerstsouvenir uit Lapland maken, terwijl u
Transfer enkele reis 30 wacht op uw belangrijke ontmoeting met de grote man
45 min.
zelf. Ontdek uw talenten op de mini-sneeuwscooter en
Maaltijd
Bessensap en koekjes
Kleding
Inbegrepen
rodelbaan. In de nabijgelegen stal ontmoet u ook de kudde
Geschikt voor
Alle leeftijden
rendieren van de kerstman, terwijl de dieren uitrusten
Fysieke
Zeer gemakkelijk
voordat ze hun tocht met de kerstman voortzetten. Er
moeilijkheidsgraad
worden warme bessensap en koekjes geserveerd in de
Stijl
Langzaam
gezellig en warme kota, waar u kunt ontspannen bij een
vuur. Aan het einde van de excursie bezoeken we het prachtige SnowVillage, waar u wordt rondgeleid
door uw eigen elfgids die u alle fascinerende sneeuw- en ijskunst laat zien. Op de terugweg naar het
hotel ontvangt u een certificaat voor uw ontmoeting met de kerstman!
Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, thermokleding, ontmoeting met de kerstman, cadeautjes voor kinderen,
kerstversiering maken, mini-sneeuwscooter voor kinderen, rodelen, warme bessensap en koekjes, toegang tot SnowVillage en
rondleiding
Goed om te weten:
- Dit is een unieke excursie die u zeker niet wilt missen!
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

23. OUDEJAARSFEEST IN SNOWVILLAGE SVWF009
Duur:
Prijs:
Stijl:
Trefwoorden:

4 - 4,5 uur
€ 97 per volwassene, € 77 per kind
Actief
oud en nieuw, SnowVillage, muziek, vuurwerk

IJs, sneeuw, lichtjes, muziek en dans zorgen samen voor een magische beleving voor het hele
gezin.
Deze magische gebeurtenis vindt plaats in een mystieke
wereld van ijs en sneeuw: het unieke SnowVillage van
Laplands Hotels!
Treed binnen in het dorp en ontdek de prachtig
gedecoreerde iglo's. Neem deel aan de buitenactiviteiten
en doe mee met de Finse nieuwjaarstradities om er samen
met de waarzegger achter te komen wat er in het nieuwe
jaar op uw pad zal komen. Geniet van de muziek in de
ijsbar en waag een dansje in de ijsdisco. Toast op het
magische vuurwerk om middernacht. Een enorme ijsdisco,
sneeuwbar, vuurwerk en de fascinerende nieuwjaarssfeer
maken het feest onvergetelijk.

Kerst en nieuwjaar
31-12-2020
Beschikbaarheid

Totale duur

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 97 per volwassene
€ 77 per kind 4-14 jaar
Di 31 dec. 2020
20.45 - 01.00 uur
4 - 4,5 uur
Transfer enkele reis 30 45 min.
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Zeer gemakkelijk
Actief

Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, Engelstalige gids, thermokleding, toegang tot SnowVillage, muziek en disco
in de ijsbar, rit in een door een sneeuwscooter voortgetrokken slee voor volwassenen en kinderen, mini-sneeuwscooter voor
kinderen, waarzegger in een kota, glas bubbeltjeswijn of niet-alcoholisch drankje
Goed om te weten:
- Thermokleding kan worden opgehaald bij het kantoor van Lapland Safaris op 31 dec. voor 17.00 uur en de volgende dag worden
teruggebracht
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

ALGEMENE INFORMATIE
GELDIGHEID:
Deze safari's worden georganiseerd in Ylläs van 1 december 2020 t/m 28 maart 2021, tenzij anders aangegeven in
de programmabeschrijving. Gegarandeerd vertrek. Voor alle safari's geldt een deelname van ten minste 2
volwassenen.

RESERVEREN EN INLICHTINGEN:
Lapland Safaris West LTD Ylläs • Tunturintie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO, FINLAND
Tel: +358 (0) 16 569 666 • E-mail: yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur op +358 (0) 16 569 666
Bij de receptie van uw hotel • Bij het kantoor van Lapland Safaris • Mobiel: safaris.fi/yllas

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.
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 West 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.
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:
Het trefpunt wordt bevestigd na reservering.

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Sneeuwscootersafari's zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de weersomstandigheden. Als verantwoord
safariorganisator behoudt Lapland Safaris West Ltd zich het recht voor om routes, prijzen en duur van de excursies
te wijzigen zonder mededeling vooraf. Lapland Safaris West 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. Onze programma's kunnen risicovol zijn voor zwangere vrouwen vanwege bijvoorbeeld
koolstofmonoxide, trillingen en andere lichamelijke belastingen. Aarzel daarom zeker niet om contact op te nemen
met onze medewerkers als u zich zorgen maakt!
Indien er voor het programma speciale maatregelen nodig zijn (bijv. aanvullend vervoer), worden de extra kosten
niet vergoed door Lapland Safaris West Ltd.

PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA'S
1
2
3

Sneeuwscootersafari 2 uur
Sneeuwscootersafari voor échte
liefhebbers 3 uur
Noorderlichtsafari per sneeuwscooter
3 - 3,5 uur

MA

DI

l
l

ZA

l
l

l

l

l

Sneeuwscootersafari in het hart van de
natuur

6

Rendiersafari 3 uur

7

Sneeuwscootersafari naar een
rendierboerderij 4,5 uur

8

Huskysafari van 5 km

9

Huskysafari van 10 km

10

Witte stilte op sneeuwschoenen 3 uur

11

Op sneeuwschoenen op zoek naar het
noorderlicht 2,5 uur

l

12

Langlauftocht 2 uur

l

13

Tocht op korte ski's 3 uur

14

Winterse e-biketocht in een nationaal
park 2,5 uur

l

15

Dagexcursie naar SnowVillage 3 uur

l

16

Avondexcursie naar SnowVillage 3 uur

17

Sneeuwscootersafari naar SnowVillage
4,5 uur

18

Dineren in SnowVillage 3 uur

19

Overnachten in SnowVillage per bus
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l

l
l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l
l

l

l
l

20

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l

l

l

l
l

l
l

ZO
l

l

5

Oudejaarsfeest in SnowVillage

VR

l

IJsvissafari per sneeuwscooter 4 uur

23

DO
l

4

Overnachten in SnowVillage per
sneeuwscooter
Begin op de piste! 1,5 uur
- Alpineskiën
21
- Snowboarden
- Telemarken
Ontmoeting met de kerstman in
22
SnowVillage

WO

l

21-12.
28-12.
31-12.

l

