Het Laps Wintersportavontuur is een van de meest ideale reizen voor families met kinderen. In de vakantieperioden voeren wij daarom
een speciaal aangepast programma voor kinderen. Hierbij kunnen de volwassenen het ‘standaard’ programma volgen en de kinderen
hun eigen aangepaste versie. Uiteraard blijft er ook voldoende tijd over om samen met het gezin in de sneeuw door te brengen en
‘s avonds in de eigen cottage met open haard. Mede doordat er bij deze reis een Nederlandse activiteiten begeleider aanwezig is, zullen
zowel ouder als kind, ieder op zijn eigen wijze, volop van Lapland kunnen genieten
Leeftijden & vrije keuze
Uiteraard is niet elk kind is hetzelfde. Waar de ene 11-jarige al aardig zijn eigen boontjes kan doppen, is de ander nog heerlijk naïef en wat
meer kinderlijk. Per kind overleggen we met de ouders of aan ze het kinder of volwassen programma willen meedoen. Ze zijn dit dus niet
verplicht, voorwaarde is dan wel dat ze het volwassen programma volledig kunnen meedraaien.
Sneeuwscootertocht (dient bij boeking aangegeven te worden!)
We delen de groep op in tweeën. De volwassenen vertrekken direct
met de sneeuwscooters richting de amethistenmijn in Luosto. Nadat
de kinderen hun warme pak hebben ontvangen, rijden we naar ons
eigen kindersneeuwscooterparcours. Natuurlijk maken we eerst samen
een houtvuur, waarboven we warme limonade kunnen maken. De
kinderen krijgen goede uitleg over de sneeuwscooter en het besturen
hiervan, hierna mogen ze één voor één het parcours proberen af te
leggen ...wat een avontuur! Aansluitend worden de kinderen met onze
eigen transferbus naar Luosto gebracht waar de gids met de groep volwassenen én met een slee klaar staat. Achterin de slee rijden de kids
gezamelijk met de ouders naar boven naar de Amethistenmijn. Eerst is
er een presentatie over de amethist, hierna mogen ze zelf zoeken naar
hun eigen geluksteen! Na de gezamenlijke lunch rijden de volwassenen
zelf per sneeuwscooter terug richting Pyhä, de kinderen gaan per bus.
En als de ouders een beetje doorrijden, kunnen ze de kids zelf nog
even in actie op de sneeuwscooter zien. De ultieme beloning volgt bij
het diner: de uitreiking van een echt sneeuwscooterdiploma!
Skilessen (1 ochtend)
Beginnend of licht gevorderd, de kinderen kunnen hun eigen ski
klasje vormen. Spelenderwijs brengen we hen de basistechnieken bij.
Tussen de oefeningen door warmen we ons nog even op in de gezellige
vuurhut onderaan de piste. Uiteraard spreken we een plek af om
gezamelijk met de ouders te lunchen. Na de lunch kunnen de kinderen
‘s middags in lekker zelf met de ouders hun geleerde lesstof oefenen.
In principe zal elk kind én ouders zichzelf prima vermaken op de ‘family
slope’! Het is eventueel ook mogelijk bij de lokale skischool een
vervolgles bij te boeken.

mee! Onderweg beleven we dan diverse outdoor & survival onderdelen. We gaan o.a. sporen zoeken en de kaart lezen om de route te
bepalen.
Lunchen doen we natuurlijk bij het kampvuur. Als eerste moet er
dan hout gehakt worden en het vuur aangemaakt. Hierna maken we
warme limonade en grillen we zelf een worstje boven het kampvuur.
Als de volwassenen dan bij de vuurhut aankomen voor hun lunch,
hebben de kinderen er al voor gezorgd dat het oh-zo-belangrijke vuur
brandt! Na afloop van de tocht komen we weer samen in het National
Park Centre waar er veel te zien is over de geologie, de dieren en
planten in het National Park.
Huskysledetocht
De huskytocht is waarschijnlijk een van dé hoogtepunten van de
week! En deze wil je als familie natuurlijk gezellig samen beleven.
Bij deze tocht kunnen dan ook de allerjongsten, onder begeleiding
van een ouder, mee in de slee. Een volwassene bestuurt dan de slee
en een tweede volwassene plus kind zitten in de slee. Meer kinderen?
De begeleider en/of een werknemer van de farm zal dan bijspringen
Wij zorgen er altijd voor dat iedereen mee kan!
Crosscountry tocht of sleeën?
Het ligt sterk aan de interesse en fysiek van het kind of ze de crosscountrytocht kunnen (en willen) meedoen. Als alternatief gaan we
naar de sleebaan nabij het crosscountryspoor. Naast dat je hier
fanatiek kunt sleeën, maken we uiteraard we weer een vuurtje en
zorgen we voor wat warms én lekkers.

- De minimale leeftijd voor het kinderprogramma is 4 jaar,
maximale leeftijd 11 jaar.
Sneeuwschoenwandeling door Pyhä-Luosto National Park
- We kunnen het programma uitvoeren bij minimaal
We delen de groep op in een voor kinderen geschikte route en de
2 kinderen per totale reisgroep.
‘normale’ tocht naar de ijswaterval. Ook hier geldt weer dat er per kind
gekeken kan worden welke tocht hij of zij mee wil lopen. (Voorwaarde - Extra skilessen zijn, tegen kosten, op lokatie bij te boeken.
- Scandinavian Wintersports behoudt zich het recht voor om het
bij de tocht voor de volwassen is dat het kind deze zelfstandig kan
programma aan te passen.
meelopen.) Bij de kindertocht nemen we natuurlijk een aantal seetjes

