LUOSTO - WINTERSAFARI'S 2021-2022
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:
Kerst en nieuwjaar 01-12-2021 t/m 06-01-2022
Midwinter 07-01 t/m 03-04
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 LUWF001
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 99
Langzaam
natuur, sneeuwscooter, gezin

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 moerassen en door
besneeuwde bossen te rijden. Geniet van het prachtige
uitzicht over het rivierdal vanaf de heuveltoppen, terwijl
een warm drankje tijdens een pauze uw motor draaiende
houdt.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids,
2 personen per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980).

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 99 per volwassene
€ 74 per kind 4-14 jaar
€ 99 per volwassene
€ 50 per kind 4-14 jaar
Ma - zo
16.30 - 18.30 uur
2 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden

Gemakkelijk
Goed om te weten:
Langzaam
- 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. LUOSTOSPECIAL LUWF002
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 134
Actief
natuur, sneeuwscooter

Een sneeuwscootertocht door een geweldig berglandschap met een koffiepauze in een klassieke
kota
Wilt u graag sneeuwscooterrijden in een betoverend
winterlandschap? Dan is dit de perfecte safari voor u! Deze
sneeuwscootertocht voert u door majestueuze Lapse
bergen met een prachtig panoramisch uitzicht over
Luosto. In een gezellige kota wordt koffie geserveerd bij
het vuur, waarna u veilig weer terugkeert naar de Safari
Club.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids,
2 personen per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), pauze met snack in de kota

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor

€ 134 per volwassene
€ 134 per volwassene
Ma - za
10.00 - 13.00 uur
3 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 15 jaar en
ouder

Fysieke
Goed om te weten:
Gemakkelijk
moeilijkheidsgraad
- De CO2-uitstoot van de sneeuwscooter wordt gecompenseerd
Stijl
Actief
- 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 wordt alleen aanbevolen voor volwassenen en kinderen van 15 jaar en ouder en vergt een goede fysieke conditie.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

3. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN AMETHISTMIJN LUWF003
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 126
Langzaam
natuur, sneeuwscooter, amethist

Rijd op uw sneeuwscooter naar een bergmijn en ga op zoek naar uw gelukssteen
Vind uw gelukssteen! Deze prachtige safari neemt u mee
op een sneeuwscooter naar een beroemde amethistmijn.
U wordt uitgenodigd in houten huizen die met sneeuw zijn
bedekt, maar van binnen altijd heerlijk warm zijn. Hier
komt u meer te weten over een paarse kwartssoort, die
ongeveer 2000 miljoen jaar geleden is gevormd in de
diepten van de oude berg. Terwijl u geniet van een warm
drankje, neemt een gids u mee door de fascinerende
wereld van amethisten. Bij de mijn krijgt u de gelegenheid
om uw eigen gelukssteen uit te hakken, voordat we per
sneeuwscooter terugkeren naar Luosto.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 126 per volwassene
€ 95 per kind 4-14 jaar
€ 126 per volwassene
€ 63 per kind 4-14 jaar
Di, vr
13.30 - 15.30 uur
2 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk

Langzaam
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids,
2 personen per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen risico € 980), toegang tot amethistmijn, rondleiding
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

4. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN RENDIERBOERDERIJ LUWF004
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3,5 uur
€ 162
Langzaam
natuur, sneeuwscooter, rendier, gezin

Stuur uw sneeuwscooter over de besneeuwde sporen en maak een rendiertocht in de witte natuur
Tijdens deze fascinerende safari volgt u een
sneeuwscooterroute door besneeuwde natuur naar een
plaatselijke rendierboerderij. Hier komt u meer te weten
over het fokken van rendieren: een belangrijke vorm van
levensonderhoud in Lapland. Op de boerderij houdt de
rendierhouder een zorgvuldig geselecteerde groep
rendieren, die hij heeft getraind voor het voorttrekken van
een slee. U kunt deze traditionele manier om door de
besneeuwde bossen te reizen kort uitproberen. Op de
boerderij wordt lekkere koffie of thee geserveerd, zodat u
heerlijk warm blijft. Na de koffiepauze gaat u per
sneeuwscooter terug naar de Safari Club.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 162 per volwassene
€ 121 per kind 4-14 jaar
€ 162 per volwassene
€ 81 per kind 4-14 jaar
Di, do
9.30 - 13.00 uur
3,5 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam, Lokaal

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.
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

5. RENDIERSAFARI LUWF005
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

1 uur en 45 min.
€ 127
Langzaam
natuur, rendier, gezin

Maak een traditionele rit in een rendierslee en kom meer te weten over de dieren en hun herders
Ga mee en ervaar een onvergetelijke rendiersledetocht!
Deze safari neemt u mee diep de Lapse wildernis in, waar u
meer te weten komt over de traditionele rendierhouderij
van een echte rendierherder. Ontspan en geniet van een
warme kop koffie rond een kampvuur, en kom meer te
weten over het intrigerende leven van de rendieren en
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.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 127 per volwassene
€ 95 per kind 4-14 jaar
€ 127 per volwassene
€ 64 per kind 4-14 jaar
Wo, za
11.00 - 12.45 uur
1 uur en 45 min.
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

Goed om te weten:
- Rendieren zijn deels gedomesticeerde dieren en vormen een belangrijk onderdeel van de Lapse cultuur en het lokale leven.

6. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN HUSKYBOERDERIJ LUWF006
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 172
Actief
natuur, sneeuwscooter, husky, gezin

Een spannend avontuur waarin sneeuwscooterrijden en de hondensledesport worden gecombineerd
Als u van husky's en sneeuwscooters houdt, dan is dit uw
safari! Na een verkwikkende rit per sneeuwscooter komt u
aan bij de huskyboerderij, waar enthousiaste honden u
met hun vriendelijk geblaf welkom heten. Maak een
spannende tocht van 4 kilometer in een slee die wordt
voortgetrokken door husky's! Bij de boerderij worden
warme dranken geserveerd rond het kampvuur.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids,
2 personen per sneeuwscooter, brandstof, verzekering (maximaal eigen
risico € 980), bezoek aan een huskyboerderij, huskysledetocht

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 172 per volwassene
€ 129 per kind 4-14 jaar
€ 172 per volwassene
€ 86 per kind 4-14 jaar
Wo, za
9.30 - 12.30 uur
3 uur
Huskytocht 4 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 € 45 per persoon

- 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.

7. SNEEUWSCOOTER- EN HUSKYAVONTUUR LUWF007
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4 uur
€ 212
Actief
natuur, sneeuwscooter, husky

Voor wie graag snel vooruit komt , op motorkracht en spierkracht!
Wilt u het rijden op een sneeuwscooter afwisselen met een
huskytocht van 10 km? Dan hebt u uw safari gevonden! Na
een verkwikkende rit per sneeuwscooter komt u aan bij de
huskyboerderij, waar enthousiaste honden u met hun
vriendelijk geblaf welkom heten. We maken een
avontuurlijke reis door de wildernis met vriendelijke
husky's, die erg graag rennen! Na deze snelle rit kunt u in
alle rust genieten van een kop warme bessensap, terwijl u
luistert naar fascinerende verhalen over het dagelijkse
leven van deze prachtige dieren. Na afloop keert u per
sneeuwscooter veilig terug naar Luosto.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 212 per volwassene
€ 159 per kind 4-14 jaar
€ 212 per volwassene
€ 106 per kind 4-14 jaar
Ma, vr
9.00 - 13.00 uur
4 uur
Huskytocht 10 km
Niet 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 huskyboerderij,
huskysledetocht
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.
- 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.

8. HUSKYSAFARI VAN 10 KM LUWF008
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 - 2,5 uur
€ 158
Actief
natuur, husky, gezin

Leid uw sledehondenspan door de witte wildernis
Maak u klaar voor een winterse safari met een span
husky's! Na een korte tocht per auto vanuit de stad komen
we aan bij de huskyboerderij, waar we worden begroet
door het geblaf van de enthousiaste honden. Voordat de
safari begint, krijgt u instructies over het besturen van de
slee, die u met twee personen deelt. Na terugkeer op de
boerderij kunt u nog even ontspannen en napraten met de
huskyfokker over deze bijzondere pooldieren.
Wat is inbegrepen: Transfer tijdens het programma, gids, kleding,
huskytocht van ca. 10 km
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.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 158 per volwassene
€ 119 per kind 4-14 jaar
€ 158 per volwassene
€ 79 per kind 4-14 jaar
Ma - za
10.30 - 12.45 uur
2 - 2,5 uur
Huskytocht 10 km
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Actief

9. MIDDAG MET DE HUSKY'S LUWF009
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3,5 uur
€ 222
Actief
natuur, husky

Als 10 kilometer met de huskyslee voor u niet ver genoeg is, kunt u de afstand verdubbelen!
Beleef een winterse safari met een span husky's! Bij
aankomst op de boerderij wordt u verwelkomd door het
enthousiaste geblaf van de vriendelijke poolhonden.
Voordat de reis begint, krijgt u instructies over het
besturen van de slee, die u met twee personen deelt. Als u
wilt, kunt u halverwege van plaats wisselen! De
sledehondendrijver vertelt u meer over het leven en het
trainen van deze pooldieren, en u krijgt de gelegenheid om
mooie foto’s te maken. Tijdens de safari worden boven het
vuur bereide koffie en snacks geserveerd in een Lapse
kota.
Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, thermokleding,
Engelstalige gids, huskysledetocht, warme dranken, pauze met snack

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 222 per volwassene
€ 166 per kind 4-14 jaar
€ 222 per volwassene
€ 111 per kind 4-14 jaar
Ma - za
14.00 - 17.30 uur
3,5 uur
Huskytocht 20 km
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen vanaf 12 jaar
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.
- 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.

10. HUSKYAVONTUUR LUWF010
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

5 uur
€ 304
Avontuur
natuur, husky

Een hele dag met een sledehondenspan door besneeuwde bossen en witte landschappen
Tijdens deze safari komt u na een korte rit aan bij de
huskyboerderij, waar de vriendelijke poolhonden u
welkom heten met hun enthousiaste geblaf. 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.
Gedurende de dag kunt u ontspannen genieten van een
heerlijke lunch bij een vuur en kunt u met de
sledehondendrijver praten over deze bijzondere
pooldieren.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Niet beschikbaar
€ 304 per volwassene
€ 152 per kind 4-14 jaar
Zo
10.00 - 15.00 uur
5 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen vanaf 12 jaar
Gemiddeld
Avontuur

Wat is inbegrepen: Transfers tijdens het programma, gids, kleding, lunch in de buitenlucht, huskytocht van ca. 40 km
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.
- 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.

11. HUSKYSAFARI MET OVERNACHTING LUWF011
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

24 uur
€ 723
Avontuur
natuur, husky

De ultieme huskytocht voor de échte liefhebbers met een overnachting in een hut in de wildernis
Beleef de ultieme huskysafari en een nacht in de wildernis.
Deze safari biedt een unieke kans om u een echte
sledehondendrijver te voelen! U hebt de zorg voor uw
eigen hondenspan, helpt uw lokale gids met het bereiden
van maaltijden, en voelt u sterk verbonden met de natuur.
Tijdens de eerste avond genieten we van een
avondmaaltijd en het comfort van onze warme
slaapzakken. De volgende ochtend is het tijd om de
honden te voeren en te genieten van een smakelijk ontbijt.
Vervolgens maken we de hondenspannen en sledes weer
gereed voor vertrek! Nadat we zijn teruggekeerd bij de
kennel kunt u helpen met de honden en mag u natuurlijk
uitgebreid afscheid nemen van uw nieuwe vrienden,
voordat we weer terugkeren naar de Safari Club.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Niet beschikbaar
€ 723 per volwassene
Ma, wo
12.00 - 12.00 uur
24 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 15 jaar en
ouder
Gemiddeld
Avontuur, Lokaal

Wat is inbegrepen: Engelstalige gids, overnachting in een gedeelde accommodatie, slaapzakken, maaltijden met water en
koffie/thee, eigen huskyspan, thermokleding
Goed om te weten: - Accommodatie: gedeelde hut, geen eigen kamers, geen douche, slaapzakken.
- Deelnemers nemen hun eigen uitrusting mee in een rugzak.
- Aanbevolen eigen uitrusting: warm ondergoed en extra set kleding.
- Deze safari wordt alleen aanbevolen voor volwassenen en kinderen van 15 jaar of ouder en vergt een goede fysieke conditie.
- Ga voor meer informatie over onze meerdaagse avonturen met husky’s en sneeuwscooters naar:
www.laplandsafaris.com/en/overnight-adventures
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

12. IJSVISSAFARI PER SNEEUWSCOOTER LUWF012
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 133
Actief
natuur, sneeuwscooter, vissen, gezin

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
gereedmaakt om te gaan vissen. Beproef uw geluk bij het
traditionele ijsvissen, terwijl u geniet van een kop koffie en
een lekker broodje bij een kampvuur. Na afloop keert u
terug naar de stad om weer lekker bij te komen.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids,
2 personen per sneeuwscooter, snack, brandstof, verzekering (maximaal
eigen risico € 980).

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 133 per volwassene
€ 100 per kind 4-14 jaar
€ 133 per volwassene
€ 67 per kind 4-14 jaar
Ma, do, za
13.30 - 16.30 uur
3 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk

Actief, Lokaal
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

13. SNEEUWSCOOTERTOCHT DOOR HET HEUVELLANDSCHAP LUWF013
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

6 - 7 uur
€ 199
Actief
natuur, sneeuwscooter

Een hele dag op de sneeuwscooter door klassieke Lapse landschappen
Een hoogtepunt voor alle sneeuwscooterliefhebbers! U
gaat mee op een dagtocht van Luosto naar de heuvel van
Pyhä. Hier vindt u ongeveer 100 km aan
sneeuwscootersporen en prachtige natuur. Geniet van het
adembenemende uitzicht over de winterse bossen van
Lapland vanaf besneeuwde heuveltoppen. Een pauze met
een heerlijke lunch en warme drankjes houdt uw motor
draaiende.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid

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

Geschikt voor

Goed om te weten:

Totale duur
Maaltijd
Kleding

Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Niet beschikbaar
€ 199 per volwassene
Wo, za
9.00 - 15.30 uur
6 - 7 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 15 jaar en
ouder
Gemiddeld
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 € 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.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie
- Deze safari wordt alleen aanbevolen voor volwassenen en kinderen van 15 jaar en ouder en vergt een goede fysieke conditie.

14. DAGTOCHT NAAR ROVANIEMI LUWF014
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

8 uur
€ 158
Langzaam
Rovaniemi, kerstman, Santa Claus Village, gezin, Arktikum, lokaal

Een dag vol ervaringen in de hoofdstad van Lapland en de officiële thuisbasis van de Kerstman
Vandaag bezoekt u Rovaniemi en de twee hoogtepunten
van de hoofdstad van Lapland: het museum Arktikum en
Santa Clause Village. Arktikum is een
wetenschapscentrum, museum en unieke
architectonische bezienswaardigheid. Het richt zich op de
arctische regio en laat u kennismaken met het leven, de
natuurlijke gewoonten, de gebruiken en de cultuur van de
mensen die ten noorden van de poolcirkel wonen. Na het
bezoek aan het museum neemt een bus u mee naar Santa
Claus Village. De Kerstman heeft de magische poolcirkel
uitgekozen als de ideale plek voor zijn kantoor. U kunt
shoppen in de winkeltjes en een kaart met een speciale
postzegel sturen via het postkantoor van de Kerstman! In
de middag keren we per bus veilig terug naar het hotel.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

Niet beschikbaar
€ 158 per volwassene
€ 79 per kind 4-14 jaar
Vr
9.30 - 17.30 uur
8 uur
Transfer enkele reis 1,5
uur
Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
Alle leeftijden
Gemakkelijk
Langzaam

Wat is inbegrepen: transfers tijdens het programma, Engelstalige gids, toegang tot Arktikum, bezoek aan Santa Claus Village
Goed om te weten:
- Santa Claus Village telt een groot aantal souvenirwinkels met lokale handwerkproducten, cafés, restaurants en attracties. U zult
zich dus niet vervelen.
- Lunch is niet inbegrepen.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie.

15. NOORDERLICHTSAFARI PER SNEEUWSCOOTER LUWF015
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 142
Actief
natuur, sneeuwscooter, noorderlicht, gezin

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 wonderlijk 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 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 warme worstjes en een drankje 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, snack, brandstof, verzekering (maximaal
eigen risico € 980).

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Dec, jan, feb
Mrt
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 142 per volwassene
€ 106 per kind 4-14 jaar
€ 142 per volwassene
€ 71 per kind 4-14 jaar
Do, za
18.00 - 21.00 uur
Do, za
19.00 - 22.00 uur
3 uur
Snack 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 € 45 per persoon.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

16. OP SNEEUWSCHOENEN OP ZOEK NAAR HET NOORDERLICHT LUWF016
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2,5 uur
€ 77
Actief
Natuur, sneeuwschoenen, noorderlicht, nationaal park

Op zoek naar de spectaculairste lichtshow van de natuur tijdens een buitengewoon unieke
sneeuwschoenwandeling
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 wat warme
bessensap, 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, pauze met sap en
de mogelijkheid om foto's te maken, uitrusting

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 77 per volwassene
€ 58 per kind 12-14 jaar
€ 77 per volwassene
€ 38 per kind 12-14 jaar
Ma - za
19.30 - 22.00 uur
2,5 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen vanaf 12 jaar
Gemakkelijk/gemiddeld
Actief

Goed om te weten:
- De safari voert naar Nationaal Park Pyhä-Luosto.
- Sneeuwschoenen zijn ook te huur.
- Voor dit avontuur is een goede basisconditie voldoende. Deze safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.

17. LANGLAUFTOCHT LUWF018
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 68
Actief
natuur, langlaufen

Ontdek een van de favoriete buitenactiviteiten van de lokale inwoners!
Leer de basisbeginselen van het langlaufen, het geliefde
tijdverdrijf van Finnen. Nadat u hebt geleerd hoe u vooruit
moet komen, leiden de sporen u door de prachtige en
rustige natuur van Luosto. Inclusief instructie en de
benodigde uitrusting.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur

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.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 68 per volwassene
€ 51 per kind 12-14 jaar
€ 68 per volwassene
€ 34 per kind 12-14 jaar
Ma, wo, vr
10.30 - 12.30 uur
2 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk/gemiddeld
Actief

18. SNEEUWSCHOENWANDELING IN HET NATIONAAL PARK LUWF019
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 69
Langzaam
sneeuwschoenen, natuur, nationaal park

Een avontuur met een gids door schilderachtige sneeuwlandschappen
Tijdens deze sneeuwschoenwandeling met gids ervaart u
hoe het voelt om te wandelen door de oude sparrenbossen
van Luosto. Geniet van de stilte en de schoonheid van het
winterse Nationaal Park Pyhä-Luosto, neem een pauze
met een snack bij een kampvuur, en snuif de sfeer op: u
zult niets anders horen dan het kalmerende geruis van het
bos en het knisperende vuur.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warm drankje,
snack, sneeuwschoenen
Goed om te weten:
- Voor dit avontuur is een goede basisconditie voldoende. Deze safari is
geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 69 per volwassene
€ 52 per kind 12-14 jaar
€ 69 per volwassene
€ 35 per kind 12-14 jaar
Ma, do, zo
13.00 - 16.00 uur
3 uur
Snack inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk/gemiddeld
Langzaam

19. WINTERS FIETSAVONTUUR LUWF020
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2 uur
€ 81
Actief
fatbike, natuur

Ontdek de besneeuwde paden op een comfortabele fatbike
Ervaar een sneeuwavontuur met gids op een winterfiets!
De 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 voor het omgaan met uw fiets
hebt ontvangen, kan dit avontuur in de besneeuwde
bossen van start gaan. De route loopt door het prachtige
landschap van de regio Luosto, waar u kunt genieten van
de stilte van de besneeuwde bossen en de natuur om u
heen. Tijdens een korte pauze kunt u bij een vuur genieten
van een kop warme bessensap.
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, warm drankje,
pauze, uitrusting

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 81 per volwassene
€ 61 per kind 12-14 jaar
€ 81 per volwassene
€ 40 per kind 12-14 jaar
Di, za
13.30 - 15.30 uur
2 uur
Niet inbegrepen
Inbegrepen
Kinderen van 12 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Actief

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 ons uw lengte doorgeeft, kunnen we een fiets met de juiste hoogte voor u reserveren.
- Een winterfiets heeft bredere banden en is daardoor zeer geschikt om door de sneeuw te rijden.
- Winterfietsen zijn ook bij ons te huur.
- Zie het gedeelte 'Algemene informatie' voor meer informatie

20. INTRODUCTIE TOT HET NOORDERLICHT LUWF021
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

3 uur
€ 72
Langzaam
noorderlicht, natuur

Duik diep in de wetenschap en mythes rondom het noorderlicht en ga op jacht naar het fenomeen
Vanavond draait alles om het noorderlicht. Voordat u echt
op jacht gaat naar dit natuurfenomeen, leert u eerst meer
over het noorderlicht in een multimediavertoning. Een
ervaren lokale gids met veel kennis over het noorderlicht
vertelt u over de oeroude geloven en mythes en de laatste
wetenschappelijke feiten. Daarnaast kunt u luisteren naar
echte radiosignalen uit de ruimte, terwijl u geniet van de
meest schitterende lichtshow van de natuur.

Kerst en nieuwjaar 2712 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 72 per volwassene
€ 54 per kind 4-14 jaar
€ 72 per volwassene
€ 36 per kind 4-14 jaar
Ma, vr
19.30 - 22.30 uur
3 uur
Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
Alle leeftijden

Daarna is het tijd om naar de hemel te staren. Uw gids
deelt de actuele noorderlichtvoorspellingen en begeleidt u
Gemakkelijk
op de route naar Ahvenlampi. Onderweg zal een geschikte
Langzaam
plek met vrij uitzicht op het noorderlicht worden gekozen
die perfect is voor het maken van foto's. Er worden warme dranken geserveerd bij het kampvuur.
Wat is inbegrepen: Engelstalige gids, warme dranken, informatie over het noorderlicht
Goed om te weten:
- Vertrekpunt voor het programma is de receptie van Lapland Hotel Luostotunturi.
- Er zijn indien nodig thermo-overalls beschikbaar.

21. DINER IN EEN KOTA IN DE WILDERNIS LUWF022
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

2,5 - 3 uur
€ 89
Langzaam
natuur, diner, lokale gerechten, traditie, kota, zalm

Traditioneel diner in een traditionele setting tijdens een avond vol Lapse cultuur en lekkernijen
Geniet van een traditioneel kotadiner bij het vuur! Uw
avond begint met een eenvoudige wandeling naar de
sfeervolle kota in het bos. In de kota, een traditioneel Laps
houten huis, staat een heerlijk driegangendiner voor u
klaar. Ontspan bij het vuur en geniet van de klassieke
smaken van Lapland!
VOORBEELDMENU:
Bospaddenstoelensoep
Op het vuur bereide zalm
Koffie of thee met pannenkoeken en bessenjam

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 89 per volwassene
€ 67 per kind 4-14 jaar
€ 89 per volwassene
€ 45 per kind 4-14 jaar
Ma, wo, za
19.00 - 22.00 uur
2,5 - 3 uur
Inbegrepen
Inbegrepen
Alle leeftijden

Gemakkelijk
Wat is inbegrepen: thermokleding, Engelstalige gids, driegangendiner
Langzaam
Goed om te weten:
- Dit programma is inclusief een vast menu. Geef het van tevoren aan ons door als u een bepaald dieet volgt of een
voedselallergie hebt.

22. BEGIN OP DE PISTE! LUWF023
Duur:
Prijs vanaf:
Stijl:
Trefwoorden:

4 uur
€ 104
Actief
alpine, alpineskiën

Leer van een professionele skileraar alpineskiën bij een lokaal skiresort dat geschikt is voor
beginners
Krijg de beginselen van het skiën veilig onder de knie met
hulp van de Ski School! Bent u een beginnende skiër of wilt
u uw vaardigheden na lange tijd weer eens aanscherpen?
Daar kan een behulpzame skileraar u bij helpen! Het
startpakket omvat een les van 45 minuten, skipas en het
gebruik van de uitrusting. Na afloop van de les heeft u nog
circa drie uur de tijd om zelf te skiën en te genieten van de
pistes!
Wat is inbegrepen: les in alpineskiën van een skileraar, huur van de
uitrusting, skipas
Goed om te weten:
- Kleding niet inbegrepen. Het vertrekpunt voor het programma is het
hoofdgebouw bij de skipistes (Knööli).

Kerst en nieuwjaar 0112 t/m 06-01.
Midwinter
07-01 t/m 03-04.
Beschikbaarheid
Totale duur
Maaltijd
Kleding
Geschikt voor
Fysieke
moeilijkheidsgraad
Stijl

€ 104 per volwassene
€ 104 per kind 6-14 jaar
€ 104 per volwassene
€ 104 per kind 6-14 jaar
Ma, wo, vr
13.00 - 16.00 uur
4 uur
Niet inbegrepen
Niet inbegrepen
Kinderen van 6 jaar en
ouder
Gemakkelijk
Actief

ALGEMENE INFORMATIE
GELDIGHEID:
Deze safari's worden georganiseerd in Luosto van 1 december 2021 t/m 3 april 2022. Gegarandeerd vertrek. Voor
alle safari's geldt een deelname van ten minste 2 volwassenen.

RESERVEREN EN INLICHTINGEN:
Lapland Safaris Luosto (Snow Games Ltd) • Luppokeino 2, 99555 LUOSTO, FINLAND
Tel: +358 (0) 16 624 336 • E-mail: luosto@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Bij de receptie van uw hotel • Bij het kantoor van Lapland Safaris • Mobiel: safaris.fi/luosto

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. Snow Games 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

ALGEMENE VOORWAARDEN:
Sneeuwscootersafari's zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de weersomstandigheden. Als verantwoord
safariorganisator behoudt Snow Games Ltd zich het recht voor om routes, prijzen en duur van de excursies te
wijzigen zonder mededeling vooraf.
Snow Games 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.
Als er voor het programma speciale maatregelen nodig zijn (bijv. aanvullend vervoer), worden de extra kosten niet
vergoed door Snow Games Ltd.

PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA'S

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

1

Sneeuwscootersafari 2 uur

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

2

Luostospecial 3 uur

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

3

Sneeuwscootersafari naar een amethistmijn 2 uur

⚫

4

Sneeuwscootersafari naar een rendierboerderij
3,5 uur

⚫

5

Rendiersafari 1,5 - 2 uur

⚫

⚫

6

Sneeuwscootersafari naar een huskyboerderij 3
uur

⚫

⚫

7

Sneeuwscooter- en huskyavontuur 4 uur

⚫

8

Huskysafari van 10 km 2,5 uur

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

9

Middag met de husky's 3,5 uur

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

10

Huskyavontuur 5 uur

11

Huskysafari met overnachting 24 uur

⚫

12

IJsvissafari per sneeuwscooter 3 uur

⚫

13

Sneeuwscootertocht door het heuvellandschap
6,5 uur

14

Dagtocht naar Rovaniemi 8 uur

15

Noorderlichtsafari per sneeuwscooter 3 uur

16

Op sneeuwschoenen op zoek naar het
noorderlicht 2,5 uur

⚫

17

Langlauftocht 2 uur

⚫

18

Sneeuwschoenwandeling in het nationaal park 3
uur

⚫

19

Winters fietsavontuur 2 uur

20

Introductie tot het noorderlicht 3 uur

⚫

21

Diner in een kota in de wildernis 2,5 - 3 uur

⚫

⚫

22

Begin op de piste! 4 uur

⚫

⚫

ZO
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫
⚫

