Programma dag 1 | zondag
Vanaf Schiphol vlieg je met een directe vlucht in ca 3 uur naar Kittilä. Vanaf daar is het nog ca. 2 uur rijden met de transferbus naar je cottage bij
Asteli in Pyhä. De rit in de comfortabele bus kun je eigenlijk beschouwen als je eerste safari. Het besneeuwde landschap waar je doorheen rijdt is
namelijk een lust voor het oog. Met wat geluk spot je je eerste rendier! Bij aankomst bij Asteli in Pyhä, word je welkom geheten door de begeleider
en ontmoet je je mede reisgenoten. Bij aankomst wordt er eerst een soeplunch geserveerd, hierna is er tijd om je cottage en de directe omgeving
te verkennen. Om 19:00 uur wordt er een diner in buffetvorm geserveerd. Na het diner neemt de reisbegeleider het programma voor de komende
week met de groep door.
Note: De Lapse keuken is eenvoudig doch gevarieerd en vergelijkbaar met de Nederlandse keuken. Zalm en rendiervlees zal zeker op het menu staan!
Het diner is altijd incl. koffie, thee, water en bessensap. Overige (alcoholische) dranken zijn bij de bar verkrijgbaar.
Het Noorderlicht laat zich niet plannen, ook speciale Noorderlichtsafari’s bieden helaas geen garantie. Deze zijn ook niet altijd noodzakelijk, je kunt
namelijk de kans om dit bijzondere natuurverschijnsel waar te nemen vergroten door op een heldere avond simpelweg buiten te zijn. En dan bij
voorkeur op een plek waar er geen vals licht van bijvoorbeeld een skipiste aanwezig is. Er staat aan de rand van het Pyhäjärvi meer een vuurhut
waar je, wanneer je wilt, gezellig bij het vuur kunt zitten. Vanaf deze plek is het Noorderlicht zeer goed te spotten omdat er richting het Noorden
praktisch geen bijschijnsel is van de piste of het dorp.
Note: Door ons lokale netwerk is er een eigen Noorderlicht alarmsysteem ontstaan. Buiten onze begeleiders geven de rendierhouder Anssi, de
bestuurders van de pistbully en vele anderen ons een berichtje als zij Noorderlicht zien. Zo kunnen wij de kansen voor onze gasten om het
Noorderlicht te zien aanzienlijk vergroten!
Programma dag 2 | maandag - Sneeuwscootertocht of sneeuwschoenwandeling
Na het ontbijtbuffet gaan we op pad met de sneeuwscooters, een wettig vervoersmiddel hier in Lapland. Eerst worden we voorzien van een warm
pak, schoenen, handschoenen en helm. Hierna krijgen we instructies van een professionele lokale gids over het besturen van de sneeuwscooter.
We volgen met twee personen per sneeuwscooter een spoor dat ons leidt over kale vlaktes, bevroren meren en dichte bossen. Ook rijden we over
hoger gelegen gebieden zodat we volop kunnen genieten van de mooie heuvels rondom het National Park van Pyhä en Luosto. We maken een
stop bij de amethistenmijn van Luosto. Deze open mijn ligt op één van de bergen rond Luosto. Het uitzicht is werkelijk prachtig en bij helder weer
kijk je zelfs tot in Rusland! Een gids vertelt ons onder het genot van een warm drankje over de amethist en we kunnen zelf ook nog graven naar
deze gelukssteen. Na de lunch bij de mijn zal er voornamelijk met de sneeuwscooter worden gereden waarbij er voldoende gelegenheid is om van
bestuurder te wisselen. Terug bij Asteli is er nog tijd om met een lekkere saunasessie de stijve spieren te ontspannen, alvorens het diner klaar staat.
Note: Het totale sneeuwscooterprogramma duurt ongeveer 6-7 uur en is o.b.v. twee personen per sneeuwscooter.
Programma dag 3 | dinsdag - Pistedag
Na het ontbijt vertrekken we naar de piste. Daar kan, indien je deze niet zelf hebt meegebracht, de skiuitrusting worden gehuurd en ontvang je
de liftpas. Voor de beginners die zich hebben ingeschreven staat er deze ochtend ski- of snowboardles op het programma. De overigen kunnen op
eigen houtje het skigebied verkennen. ’s Middags kunnen de beginners op eigen houtje vrij oefenen. Het skigebied is niet heel hoog (500 meter),
maar sneeuwzeker tot in het dal en heeft zeer gevarieerde afdalingsmogelijkheden. Van zeer stijle zwarte tot lange glooiende blauwe afdalingen die
heerlijk zijn om de ski- of boardtechnieken te verbeteren. Ook off-piste zijn er veel goede mogelijkheden. Ervaar een skidag zonder wachtrijen voor
de lift! Aan het einde van de dag brengt onze eigen bus je weer terug naar de accommodatie waar het diner op ons wacht.
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.
Programma dag 4 | woensdag - Sneeuwschoenwandeling of sneeuwscootertocht & Laps diner bovenop de berg
Vandaag staat volop in het teken van de natuur. Na het ontbijt rijden we richting het Pyhä-Luosto National Park, binden we onze sneeuwschoenen
onder en na een korte instructie over het gebruik hiervan, lopen we zo de natuur in voor een tocht door de Isokuru (kloof). Ons einddoel is een
bevroren waterval, een voor de Sami heilige plek. Onderweg maken we een houtvuur waarboven we koffie, thee en warme bessensap maken en
zelf je worstjes voor de lunch kunt grillen. Terug bezoeken we nog even het infocentrum waar veel te zien is over het National Park, de geologie en
de geschiedenis van de regio. Het gehele programma duurt ongeveer 4 à 5 uur, maar is afhankelijk van de omstandigheden.

Note: De sneeuwschoenwandeling kan eenvoudig worden aangepast naar omstandigheden en conditie. Zodoende is deze voor iedereen geschikt.
De tocht zelf is ca. 7 km.
‘s Avonds is het tijd voor een wel heel bijzonder diner. Een speciale pistebully brengt ons naar de top van Pyhätunturi. Hier ligt het idyllische Lapse
restaurant Tsokka. Onder het genot van een glöggi (Scandinavische glühwein) worden we welkom geheten door Matti & Annikki. Zij hebben een
heerlijk buffet met lokale specialiteiten voor ons bereid. Denk hierbij aan koud gerookte zalm, gerookt rendiervlees, traditionele rendierstoofpot en
nog veel meer lekkers. Als het Noorderlicht zich aandient is deze plek, zo boven op de berg, tevens de perfecte om het te kunnen aanschouwen!
Programma dag 5 | donderdag - Rendierenfarm en huskytocht & ijsvissen en sauna met ijswak
Na het ontbijt rijden we naar de huskyfarm. Maar allereerst bezoeken we de nabij gelegen rendierenfarm. Hier leeft een grote kudde rendieren
die na de eerste sneeuwval bijeengedreven wordt omdat er gedurende de winter onvoldoende voedsel te vinden is. Terwijl we ons warmen bij het
vuur in de hut van Anssi, vertelt hij ons over zijn leven en dat van de rendieren. Uiteraard is er genoeg tijd om foto’s te maken en kunnen we de
rendieren voeren. Hierna lopen we naar de huskyfarm, waar de husky’s al staan te popelen om de sleden te trekken. De snelheid en teamspirit
van de honden zal je doen verbazen! We maken onder begeleiding van bedreven lokale gidsen een tocht door de bossen en over de arctische
vlakten. Onderweg stoppen we bij een Lapse kota, hier maakt de gids vuur en bereidt hij/zij een heerlijke lunch met o.a. soep en gegrilde worstjes.
Ook vertelt de gids wat meer over de honden en de natuur. We maken gebruik van tweepersoonssleden, tussentijds kan er gewisseld worden van
bestuurder. Zo heb je ook de tijd om even rustig in de slede te zitten en van de omgeving te genieten. De tocht is ongeveer 20 kilometer lang*.
* Bij vertrek op 3 en 10 december wordt er een kortere huskytocht uitgevoerd dan beschreven. We rijden dan 10 km i.p.v. 20 km. Mocht 20 km toch
mogelijk zijn, dan zullen we deze op locatie aanbieden. De meerkosten bedragen € 50,- p.p.
Note: Kleed je warm aan, neem je ski- of zonnebril mee en zorg ervoor dat je een extra accu/batterijen voor je camera bij je hebt!
Na de tocht brengt de bus ons terug naar de accommodatie waar de gemeenschappelijk sauna voor ons is opgestookt. Je hebt de hele week
kunnen genieten van je eigen sauna, maar deze sauna biedt tevens de mogelijkheid tot een duik in het ijswak ...een unieke ervaring!
Note: Ben je geen sauna liefhebber? Dan kun je er ook voor kiezen om vanmiddag het ijsvissen eens uit te proberen.
Programma dag 6 | vrijdag - Pistedag
Vandaag staat er wederom een pistedag op het programma. Hier kan de draad worden opgepakt van dag 3. Voor de gevorderde skiër is het wellicht
leuk om kennis te maken met telemarken. Deze traditionele ski-stijl is bezig met een comeback en een mooie uitdaging om onder de knie te krijgen.
Je kunt zelf een les bij de lokale skischool boeken, maar uiteraard kunnen wij dit vooraf ook voor je regelen.
Note: Op de piste staat een mooie grillplaats. Veel Finnen nemen namelijk hun eigen eten en drinken mee. Maar op een koude dag is de hamburger
bij Huttu Uula of Huttu Hippu ook erg aantrekkelijk.
Programma dag 7 | zaterdag - Crosscountrytocht (langlaufen)
Vanmorgen gaan we crosscountry skiën, topsport nummer 1 in Finland! Tijdens een mooie tocht door de natuur van ca. 5-7 kilometer zal de
begeleider je de langlauftechniek bijbrengen. Na afloop drinken we gezamelijk nog een drankje bij één van de restaurantjes bij de piste. De middag
is vrij te besteden. Je kunt dan op eigen gelegenheid bijvoorbeeld nog skiën, een sneeuwscooter huren, ijsklimmen, ijskarten, paardrijden of een
rendiersledetocht maken. De begeleider helpt je graag bij het organiseren hiervan. ’s Avonds nuttigen we alweer ons laatste diner, een mooi
moment om even stil te staan bij alle beleefde avonturen van afgelopen week!
Note: Het vooraf boeken van een extra activiteit geeft je de zekerheid dat deze beschikbaar is. Op locatie boeken is uiteraard ook mogelijk echter
o.b.v. beschikbaarheid. Let op, de betaling dient dan contant te geschieden!
Programma dag 8, zondag
Helaas, aan al het goede komt een einde! ’s Ochtends vertrekt de bus vanuit Pyhä naar de luchthaven in Kittilä. Door de directe vlucht naar Schiphol
wordt de afstand van ca. 3000 kilometer in zo’n drie uur afgelegd. Hierdoor ben je snel weer terug in Nederland. Maar wél met een heel
bijzondere ervaring rijker. laps wintersportavontuur

Gegarandeerd vertrek va. 2 december. Tarieven vind je op onze website.
Maximale groepsgrootte 14 personen. Minimale leeftijd is 4 jaar.
INCLUSIEF
 Directe chartervlucht Transavia Amsterdam-Kittilä
(*bij vertrek op 17 & 24 maart Amsterdam-Rovaniemi)
 Luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen & ticketingfee
 Reserveringskosten & SGR bijdrage
 Eigen ski-uitrusting mag gratis mee aan boord (indien vooraf
aangemeld)
 Transfers
 7 Overnachtingen in een eigen cottage bij Asteli inclusief privé sauna &
open haard (je deelt deze dus niet met anderen)
 Ontbijt & diner
 Sneeuwscootersafari incl. bezoek amethistenmijn & lunch,
programmaduur ca 6-7 uur (2 personen per scooter)
 Liftpas op dag 3 en dag 6
 2 Uur ski/snowboard beginnersles van gediplomeerde
sneeuwsportleraar*
 Huskysafari van ca. 20 km incl. lunch, programmaduur ca 3 uur,
2 personen per slee (bij vertrek op 2 en 9 december 10 km excl. lunch)
 Bezoek aan een rendierenfarm incl. presentatie, ca 1 uur
 Sneeuwschoenwandeling incl. outdoorlunch,
programmaduur ca 5 uur
 Laps diner bij kota restaurant boven op de berg, transfer met pistebully
 Noorderlicht alert
 IJsvissen
 Kennismakingsles crosscountry skiën (langlaufen)
incl. tocht & materiaal, programmaduur ca 3 uur
 Traditionele sauna met ijswak
 Nederlandse sneeuwsportleraar/begeleiding
EXCLUSIEF
 Reis-, annulering- en sneeuwscooterverzekering
 *Ski- en/of snowboardhuur
 Drank
 Alle overige privé-uitgaven
MOGELIJK BIJ TE BOEKEN
Overnachting in iglo			
Rendiersledetocht ca 1 uur		
IJsklimmen, basiscursus ca 2 uur
IJskarten ca 1 uur			
Paardrijden ca 1 uur			

€ 100 p.p. incl. transfer
€ 65 p.p. incl. transfer
€ 80 p.p. incl. transfer
€ 60 p.p. incl. transfer
€ 70 p.p. incl. transfer

INDICATIE MATERIAALHUUR
Ski- of snowboardset ca. € 34 per set per dag
Helm
ca. € 6 per dag
BELANGRIJK
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 Kittilä. Bij vertrek
op 17 of 24 maart vlieg je van Amsterdam naar Rovaniemi en breng je
tijdens de luchthaventransfer een bezoek aan Santa Village.
Alle cottages zijn geschikt voor 4 personen en zijn voorzien van sauna
en open haard. Deze zijn privé en je deelt de cottage dus niet met
andere reizigers. De cottages liggen bij elkaar en vlak bij het meer.
Ontbijt & diner wordt in het centrale restaurant geserveerd.
Bij vertrek op 2 en 9 december wordt er een kortere huskytocht
uitgevoerd dan beschreven. We rijden dan 10 i.p.v. 20 km en er is
geen lunch. Mocht de laatste toch mogelijk zijn, dan zullen we deze
op locatie aanbieden. De meerkosten bedragen € 50,- p.p.
Op kerstavond staat er een traditioneel kerstbuffet en een bezoek
van de kerstman op het programma.
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.
We kunnen samen kijken naar een alternatief, echter restitutie is niet
mogelijk.
Scandinavian Wintersports behoudt zich het recht voor om het programma aan te passen. Vervoer ter plaatse en ski/snowboard worden door
de reisbegeleiding ter plekke in overleg georganiseerd. Ook kan de reisbegeleider 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).

Zeker meenemen:
 Paspoort of id-kaart
 Rijbewijs t.b.v. sneeuwscootersafari
 Zorg- en reisverzekeringspas
 Reisbescheiden & vouchers
 Contant geld (bijv. voor betaling van extra activiteiten)
 Pinpas en/of creditcard
 Camera, extra batterijen of accu, extra memorycard
 Thermo ondergoed
Wat we verder adviseren:
 Isolerende tussenlagen bv. fleece, skipully, bodywarmer
 Winddichte ski-jas
 Winddichte skibroek
 Sneeuwlaarzen of hoge, stevige en waterdichte wandelschoenen
 Skisokken of lange sokken op basis van wol
 Muts, nekwarmer, waterdichte handschoenen of wanten
 Skibril en/of zonnebril
 Sloffen, slippers of pantoffels
 Badkleding
 Zak- of hoofdlamp
 Toiletspullen & medicijnen
 Vette crème tegen de kou (niet op waterbasis!)
 Kleine rugzak voor tijdens de activiteiten en safari’s
 Kleine thermos- of drinkfles
Lapland
Naam voor de meest noordelijke gedeelten van Noorwegen, Zweden, Finland en een gedeelte van Rusland. Bijna heel Lapland is ten
noorden van de Poolcirkel, welke ook door Rovaniemi loopt.
Oppervlakte Fins Lapland:
			
Aantal inwoners: 		
			
Bezetting: 			
Rendieren: 			

93.937 km2 dit is groter dan de
Beneluxlanden tezamen.
ca. 185.000, waarvan ongeveer
7.000 Sami
2 personen per km2
ca. 207.000

Klimaat
Finland kent een droog landklimaat. De gemiddelde temperatuur in de
winterperiode is -13°C, maar temperaturen van -30°C of minder kunnen
voorkomen. Zomers ligt de gemiddelde temperatuur tussen 14°C en
20°C en zijn zomerse temperaturen van 30°C geen uitzondering.
Beste periode om het Noorderlicht te zien
Noorderlicht activiteit kan het hele jaar door plaatsvinden, maar is
enkel waarneembaar als het donker is. Dus vandaar dat de kans om het
Noorderlicht te spotten steeds geringer wordt naarmate het later in het
seizoen is. Dit heeft dus niets te maken met bepaalde maanden of
perioden. Voorspellingen zijn lastig te maken, echter een paar dagen
van te voren kan men wel de intensiteit van de activiteit in de atmosfeer
- en dus de kans op de aanwezigheid van Noorderlicht - aangeven.

Algemene reisinfo:
 Neem voldoende contant geld mee. Vaak is er geen
pinautomaat t.b.v. geldopname in de buurt. Je kunt
voor betalingen bijna overal terecht met een pinpas of creditcard.
Let op: Extra ter plaatse geboekte activiteiten dienen echter
contant afgerekend te worden.
 De (leiding)waterkwaliteit in Finland is het hoogste ter wereld
en derhalve uitstekend drinkbaar.
 Voltage is idem aan Nederland, een omvormer is dus niet
nodig.
 Bereik van het mobiele netwerk is doorgaans prima.
 Finse valuta is de Euro.
 In Fins Lapland wordt Fins als voertaal gesproken. Een kleine
minderheid spreekt de Sami taal. Over het algemeen spreekt
men ook goed Engels.
 Tijdsverschil met Finland is +1 uur.
 Er zijn geen inentingen noodzakelijk.
 Let op: geen vloeistoffen en gels in de handbagage!
 Alarmnummer is 112.
Speciale info voor jouw reis naar Pyhä:
 Bagagevrijdom aan boord van de Transavia vlucht is 20 kg.
Hiernaast mag je gratis, mits vooraf aangemeld,
skiuitrusting meenemen. (1 set, gezamenlijk verpakt)
 Nette avondkleding is niet nodig, ook niet voor in de restaurants.
 De supermarkt verkoopt alcohol tot 5% (bv. bier). Dus geen
wijn of sterke drank. Bij de bar van Asteli zijn
uiteraard wel alcoholische dranken te verkrijgen
 Beddengoed en handdoeken (4 stuks p.p.) zijn aanwezig.
 Er zijn geen theedoeken aanwezig, in Finland laat men de
afwas in het afdruiprek drogen.
 In de cabin bij Asteli is WIFI aanwezig.
 Wil je een berichtje als er Noorderlicht gespot wordt?
Geef dan bij aankomst je telefoonnummer af aan de
reisbegeleider. Er is echter geen garantie...
 Voor het besturen van een sneeuwscooter dien je minimaal
18 jaar en in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. Het eigen
risico bedraagt maximaal € 1.000 en wordt niet vergoed door je
verzekeringsmaatschappij. Bij Scandinavian Wintersports kun je
dit eigen risico meeverzekeren.

