‘Pyhä-Luosto biedt
de wintersporter veel
mogelijkheden om
op en rond de piste
bezig te zijn’

Uit je dak in de
Finse sneeuw
All Mountain skiën in Lapland

pareerde pistes en een goed onderhouden
funpark. Het skigebied is gevarieerd, maar
niet heel groot. Vandaar dat je de lange latten
gerust een dagje thuis kunt laten om de berg
ook op een andere manier te verkennen. Je
kunt hier bijvoorbeeld mooie mountainbiketochten maken op een fatbike. Met een fatbike
eindeloos door de sneeuw crossen is weer een
heel andere ervaring dan gewoon mountainbiken. Je komt op plekken waar je anders
nooit zou komen. En het is nog goed voor de
bovenbeenspieren ook.

Verticale ervaring
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Het spectaculaire landschap bijna helemaal voor jezelf

Voor een skivakantie heb je sneeuw en bergen nodig. De sneeuw is vaak hetzelfde, maar de bergen kunnen nog wel eens afwijken. In Fins Lapland wacht
de wintersportliefhebber een uitdaging om op en rondom de afgeronde bergen
de sneeuw op een heel andere manier te beleven: superactief.
De bergen in Fins Lapland zijn niet te
vergelijken met de bergen in de Alpen, zelfs
niet met de bergen in de buurlanden Zweden
en Noorwegen. Finland heeft zijn Tunturi’s: boomloze bergen, die er vriendelijk en
tegelijkertijd uitdagend bijliggen voor de
skiliefhebber. De bergen bij Pyhä zijn al jaren
een trekpleister voor skiliefhebbers in Finland.
Ondanks dat de bergen minder hoog zijn,
vormen ze toch een uitdaging, juist door de
gevarieerdheid van de pistes in alle soorten
gradaties. Daarnaast leent deze regio zich
ook uitstekend voor offpisteskiën, want door
de aard van de bergen en de hellingen is het
lawinegevaar beperkt.

Ideale kennismaking

Mede hierdoor is Pyhä een ideale kennismaking voor de beginnende toer- en offpisteskiër. Je maakt hier grandioze afdalingen
over de kale bergtoppen en tussen de dik
besneeuwde bomen die op de helling staan.
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Het uitzicht is groots, vooral omdat je zicht
naar alle kanten hebt. De speciaal voor offpisteskiën opgeleide skileraren van de Pyhä-skischool kennen de omgeving, de sneeuw en de
omstandigheden als geen ander. Enthousiast
vertellen ze je welke technieken nodig zijn om

‘Wintersporten op
een heel andere manier,
met mogelijk nog een
vleugje Noorderlicht’
in de diepe sneeuw te skiën of the boarden. Ze
nemen je mee naar de mooiste plekjes van de
regio, waar je enkel met toerski’s kunt komen
en natuurlijk krijg je de basisbeginselen bijgebracht van lawinekunde en de werking van benodigde veiligheidsmaterialen zoals lawinepiepers. Eigenlijk zou iedereen die buiten de piste
skiet een dergelijke instructie gehad moeten

hebben, ook in de Alpen. In Pyhä gaan ze
voor honderd procent veiligheid, ook al is het
gevaar hier minder groot. Wie buiten de piste
wil skiën, kan z’n hart ophalen: het skigebied
grenst direct aan Nationaal Park Pyhä-Luosto,
een ideaal gebied voor het maken van tochten.
Er ligt een netwerk van 120 kilometer aan
routes; een mooie gelegenheid om al glijdend
de omgeving te leren verkennen. In de bossen
en op de vlaktes houden de dieren zich op om
de winter door te komen. Wie weet kruis je
hun pad, want snelheid staat in de winter op
een lager pitje.

Hoog niveau

Het skigebied van Pyhä is niet alleen bij
de Finnen in trek. Ook internationaal gezien
heeft deze skilocatie zijn faam verworven. Er
is een officiële piste van de Internationale Ski
Federatie te vinden, die gebruikt wordt voor
internationale wedstrijden. Buitenlandse en
Finse topskiërs strijden hier om de eer op de
wedstrijdpistes. Voor snowboarders is er een
spannend funpark, dat volgebouwd is met
schansen, slides en andere obstakels. Daarnaast is de reputatie van Pyhä zeer hoog op
gebied van pistekwaliteit en onderhoud. Met
andere woorden: je vindt hier strak gepre-

Wie een keer wil kiezen voor een heel andere winterse verticale ervaring: ijsklimmen is
een uitdaging die weer totaal andere vaardigheden vereist in spierkracht, behendigheid en
concentratie. Maar met de instructies van de
gidsen kun je een heel eind hoger klimmen.
De top is niet eens noodzakelijk om van een
prachtig uitzicht te genieten. De bevroren ijswand ziet er sprookjesachtig uit in het schijnsel van de verlichting, waardoor je als klimmer
als het ware in de spotlights bezig bent. Na
een dag buiten inspannen is het heerlijk om
terug te komen in het Pyhätunturi Hotel, dat
halverwege de berg ligt. Alles is kleinschalig en
overzichtelijk. In korte tijd kun je je op vele
fronten uitleven om lekker actief te zijn, maar
ook zijn er genoeg faciliteiten om lekker te
ontspannen; een uurtje de sauna in of juist in
de fitnessruimte nog even de spieren losmaken.

De offpistemogelijkheden zijn ongekend

Ook de snowboardmogelijkheden zijn ongekend

Presenteerbladje

Sinds kort is het mogelijk om al deze
winterse ervaringen bij elkaar op een comfortabele manier te beleven. Met het pakket ‘Ski
Lapland - All Mountain’ van Scandinavian
Wintersports krijg je het op een presenteerblaadje. En wie nog meer avonturen wil: je
kunt op sneeuwscootertocht, ijskarten of een
huskytocht maken. Pyhä-Luosto biedt de
wintersporter veel mogelijkheden om op en
rond de piste actief te zijn. Wintersporten op
een intensieve manier, met mogelijk nog een
vleugje Noorderlicht: uit je dak in de sneeuw
van Fins Lapland.

Voor meer informatie over dit Ski
Lapland All Mountain-pakket kun je
terecht op:
www.scandinavianwintersports.nl/
Reizen-Lapland/ski-lapland-all-mountain/
beschrijving

Je kunt mooie mountainbiketochten maken op een fatbike
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