Programma dag 1, zondag
Vanaf Schiphol vlieg je met een directe vlucht in ca 3 uur naar Rovaniemi. Vanaf daar is het nog ca. 1,5 uur rijden met de transferbus naar je
accommodatie in Luosto. In de bus ontvang je tevens het complete tijdsprogramma voor jouw week. Maar eerst stop je nog even een uurtje bij
Santa Village om de kerstman te bezoeken. Je kunt hier ook letterlijk op de poolcirkel staan!
Bij aankomst in Luosto check je in bij de receptie van het Luostotunturi hotel waar ook de maaltijden worden gereserveerd. Hiervandaan is het
ca. 200 meter lopen naar je eigen cottage. Note: Alle cottages zijn voorzien van gratis wifi. Vraag om de code bij de hotelreceptie.
Programma dag 2, maandagochtend - Sneeuwschoenwandeling
Na het ontbijtbuffet ontmoet je de activiteiten begeleider van Scandinavian Wintersports. Samen met hem/haar ga je op pad voor een sneeuwschoenwandeling door de dik besneeuwde bossen. Nadat we de sneeuwschoenen hebben ondergebonden, zoeken we een mooi spoor richting een
open vuurhut. Hier laten we je direct kennis maken met wat typische Finse gewoonten: hout hakken, vuur maken en worstjes grillen! Zodra je de
omgeving en basisprincipes kent kun je gedurende je verblijf een dergelijke wildernis lunch gerust nog een keertje op eigen gelegenheid maken.
Note: De wandeling zelf is ca. 2 - 2,5 km (afhankelijk van condities en omstandigheden) en is voor elke leeftijd toegankelijk. Je maakt deze samen
met de Nederlandstalige activiteitenbegeleider van Scandinavian Wintersports, dit geeft tevens de ideale mogelijkheid om eventuele vragen aan
hem/haar te stellen over jouw reis, kleding, programma en activiteiten.
De middag kun je vrij besteden. Misschien een mooi moment om lekker te ontspannen in de hotelspa? Je kunt hier (tegen betaling) de hele week
gebruik van maken.
Programma dag 3, dinsdag - Vrije dag & diner in log restaurant
Vandaag is vrij te besteden. Wellicht lijkt het je leuk om een sneeuwscootersafari te maken? Extra activiteiten zijn bij boeking eenvoudig bij te
reserveren zodat je de reis tot jouw gewenste droomreis kunt samenstellen! Of misschien wil je lekker gaan skiën in het skigebied van Luosto?
Het gebied is niet uitgebreid, maar heeft enkele prima en uitdagende afdalingsmogelijkheden. Ook off-piste zijn er veel goede mogelijkheden.
Ervaar een skidag zonder wachtrijen voor de lift!
Note: Het programma is gedurende het hele seizoen gelijk. Voor het programma maakt het dus niet uit of je in de periode van minder daglicht
(november- januari) of de periode van langere dagen (februari- april) in Lapland bent. De pistes zijn verlicht.
‘s Avonds word je voor het diner verwacht op een wel heel mooie locatie. Het Log restaurant is een prachtig authentieke boomstammen lodge waar
de Lapse historie goed te zien is. Rustieke oude houten balken en een mooie grote open haard bepalen hier de sfeer. Daarnaast biedt ze een mooi
uitzicht over een bevroren meer. Een lekker en heel bijzonder diner!
Programma dag 4, woensdag - Bezoek per rupsvoertuig aan de amethistenmijn
Vanmorgen bezoek je de Amethistenmijn. Deze idyllische open mijn ligt bovenop één van de bergen in het Pyhä-Luosto National Park. Verwacht
hier geen grote graafmachines, want de amethist wordt met de hand uit de grond gehaald. Misschien wel één van de mooiste plekjes van de regio
waarbij vooral het uitzicht werkelijk prachtig is! Vanuit het centrum van Luosto brengt een speciaal rupsvoertuig je in ca. 30 minuten naar de top
van de berg. De omgeving van de mijn is adembenemend mooi, de bomen vormen hier prachtige sculpturen onder de dikke laag sneeuw. Eerst
krijg je een duidelijke uitleg over de amethist en haar toegedichte krachten, daarna mag je zelf je eigen gelukssteen opgraven. Zolang deze in een
gesloten hand past, mag je hem meenemen. Een zeer origineel souvenir!
Programma dag 5, donderdag - Huskytocht
Na het ontbijt is het tijd voor alweer een hoogtepunt in de week, een tocht met de husky’s! Een transfer brengt je naar de huskyfarm waar de
honden al staan te popelen om de sledes te trekken. Nadat je de benodigde rij-instructies hebt gekregen, maak je onder begeleiding van bedreven
lokale gidsen een tocht door de bossen en over de Arctische vlakten. Hierbij bestuur je zelf de slee. De honden zitten vol energie en het trekken van
een slee is dan ook iets wat ze graag doen! De rit is ongeveer 10 kilometer lang en natuurlijk wordt er tussentijds voldoende pauze ingelast om te
wisselen van bestuurder en te leren over de honden en de natuur. Wij maken gebruik van tweepersoonssleden, er is dus ook tijd om in de slede te

zitten en van de omgeving te genieten.
Note: Een ski- of zonnebril kan goed van pas komen, zo heb je minder last van de rijwind. Vergeet je niet een extra batterij voor je camera mee te
nemen?
Programma dag 6, vrijdag - Rendiersledetocht met verhalen bij het kampvuur & diner in log restaurant
Vandaag ga je op pad voor een kijkje in het leven op de rendierfarm van de lokale rendierhouders Anu & Jani. Vanwege de dikke sneeuwlaag kunnen rendieren in de vrije natuur niet voldoende voedsel meer vinden. Daarom is het grootste deel van de kudde gedurende de winter op deze plek
bijeen verzameld waar ze bijgevoerd kunnen worden. Middels een transfer word je naar de farm gebracht. Hier word je welkom geheten door Anu
en staan de rendieren al ingespannen. Al snel trekken de prachtige viervoeters die zo kenmerkend voor Lapland zijn, de sledes geruisloos door het
bos. Hier stop je bij een typische Lapse tent, een Laavu genaamd. Hier maken we vuur en bereidt Anu een soeplunch. Terwijl je jezelf kunt warmen
bij het kampvuur, vertelt ze over het leven op de rendierfarm. Na afloop van de lunch, rij je met de rendierslee weer terug naar de farm.
Note: Het programma bij de rendierfarm duurt ca. 2 uur en is inclusief lunch. Kleed jezelf lekker warm aan!
‘s Avonds dineer je wederom in het mooie log restaurant.
Programma dag 7, zaterdag - Vrije dag
Vandaag is je laatste dag en heb je wederom tijd om zelf in te vullen. Je kunt bijvoorbeeld op eigen gelegenheid gaan sneeuwschoenwandelen,
skiën of wellicht het langlaufen eens uitproberen? Of wat dacht je van iets avontuurlijker; ijsklimmen of ijskarten in het nabij gelegen Pyhä? Het is
allemaal te regelen.
’s Avonds nuttig je alweer het laatste diner, een mooi moment om even stil te staan bij de opgedane nieuwe indrukken en beleefde avonturen van
afgelopen week.
Programma dag 8, zondag
Helaas, aan al het goede komt een einde! ’s Ochtends vertrekt de bus vanuit Luosto naar de luchthaven in Rovaniemi. Door de directe vlucht naar
Schiphol wordt de afstand van ca. 3000 kilometer in zo’n drie uur afgelegd. Je bent aan het begin van de middag weer terug in Nederland, echter
wel met vele mooie indrukken rijker!

DATA EN PRIJZEN 2018-2019
VERTREKDATA
Zondag 30 dec*
Zondag 6 jan*
Zondag 13 & 20 jan
Zondag 27 jan
Zondag 3 feb
Zondag 10 feb
Zondag 17, 24 feb & 3 mrt
Zondag 10 & 17 mrt
Zondag 24 & 31 mrt**

p.p. o.b.v 2 pers.
€ 1925
€ 1650
€ 1675
€ 1700
€ 1725
€ 1775
€ 1875
€ 1750
€ 1725

* Eén diner in logrestaurant i.p.v. twee
** Vlucht van Amsterdam naar Kittilä. Exclusief bezoek aan Santa Village
INCLUSIEF
d Directe chartervlucht Transavia Amsterdam-Rovaniemi (31.3 Kittilä)
d Luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen & ticketingfee
d Reserveringskosten & SGR bijdrage
d Eigen ski-uitrusting mag gratis mee aan boord (indien vooraf aangemeld)
d Transfers
d 7 Overnachtingen in een houten blokhut inclusief privé sauna & open
haard. Incl. (bed)linnen, haardhout en eindschoonmaak
d Ontbijt & diner
d Twee avonden thema diner in Log restaurant (v.a. 13.01.19)
d Bezoek aan Santa Village op de Poolcirkel (niet op 31 maart)
d Sneeuwschoenwandeling incl. wildernislunch (ca. 2,5 uur)
d Huskysafari van ca. 10 km incl. thermo overall, koffie/thee, totale
programmaduur
ca. 2 uur (2 pers. per slee)
d Bezoek per pendolino aan Amethistenmijn incl presentatie (ca. 2 uur)
d Rendiersledetocht & verhalen bij het kampvuur incl. lunch bij kampvuur in een Lapse tipi (totale programmaduur ca 2 uur excl. transfer)
d Noorderlichtalert
d Nederlandse begeleiding bereikbaar op lokatie
EXCLUSIEF
d Reis- en annuleringverzekering
d Drank
d Alle overige privé-uitgaven
ONDER ANDERE BIJ TE BOEKEN:
Overnachting in een iglo
€ 125 p.p.
IJsklimmen, 2 uur		
€ 112 p.p.
Sneeuwscootertocht, 3 uur
€ 128 p.p.
IJsvissafari			
€ 133 p.p.

BELANGRIJK
De programmadagen kunnen onderling nog wisselen. We doen dit
om de groepen niet te groot te maken en zo de kleinschaligheid te
waarborgen. De activiteiten onderneem je altijd in groepsvorm.
Reisduur is 8 dagen, van zondag tot zondag. De vluchttijden zijn indicatief. Hier kan van worden afgeweken! De vluchten worden verzorgd
door Transavia en gaan direct van Amsterdam naar Rovaniemi. Bij
vertrek op 31 maart vlieg je van Amsterdam naar Kittilä en is er geen
bezoek aan Santa Village.
Alle cottages zijn geschikt voor 4 personen en zijn voorzien van sauna,
open haard. Er is geen aparte slaapkamer. Wifi is aanwezig. De cottages liggen op loopafstand van de pistes, National Park en supermarkt.
Ontbijt en diner wordt geserveerd in het nabij liggende Luostotunturi
hotel. Op dinsdag en vrijdag eet je in het Log restaurant, welke tevens
op loopafstand ligt (vanaf 13.01.19).
Voor het sneeuwscooteren dien je minimaal 18 jaar en in het bezit
te zijn van een geldig auto- of motorrijbewijs en geldt een maximaal
eigen risico van € 1.000,- Je verzekering vergoedt dit bedrag niet! Je
kunt dit eigen risico echter via ons meeverzekeren voor slechts € 10
per bestuurder (exclusief poliskosten en assurantiebelasting). Het
besturen van de huskyslede kan vanaf 15 jaar (afhankelijk van grootte
en gewicht). Bij beide onderdelen kunnen kinderen vanzelfsprekend
wel meerijden.
Zwangere vrouwen kunnen niet deelnemen aan een sneeuwscootertocht of huskytocht aangezien de trillingen en uitlaatgassen schadelijk
kunnen zijn.
Deelname aan de verschillende programma onderdelen is niet
verplicht! Er kan altijd naar een alternatief worden gekeken, restitutie
is echter niet mogelijk. Het is ook mogelijk om evt. extra excursies/
activiteiten (op maat) bij te boeken.
Scandinavian Wintersports behoudt zich het recht voor het programma aan te passen. Vanzelfsprekend zullen wij altijd proberen een
passend alternatief te bieden.
De sneeuwschoenwandeling wordt door een activiteiten-begeleider
van Scandinavian Wintersports georganiseerd. De gidsen van de activiteiten kunnen te allen tijde het programma aanpassen of wijzigen
indien er gevaar kan ontstaan door externe factoren (b.v. weersomstandigheden) en/of individuele factoren (b.v. lichamelijke conditie).

