Reisinformatie
Winterreis Fins Lapland
03-02-2022 t/m 10-02-2022

Hieronder vind je extra informatie van je reis
Verblijf
Voor een onvergetelijke vakantie ga je deze winter naar Fins Lapland. Daar zakt het kwik tot diep onder nul.
De meren zijn bevroren en in de bossen ligt er een dik pak sneeuw. Het is dé perfecte omgeving om te
ontdekken tijdens de vele avontuurlijke activiteiten die mogelijk zijn.
Op een prachtige locatie: 64 km ten zuidoosten van Kemijärvi, direct aan het Hoikkajärvi meer ligt ons
blokhuis. Een houten huis waar we een week heerlijk kunnen ontspannen. Na een dag in de kou
doorgebracht te hebben kun je lekker bijkomen bij de open haard en in de sauna! Je hebt ook de
mogelijkheid om buiten in de tuin te barbecueën! Voor de echt diehards is een duik in het ijskoude meer een
echte uitdaging!
Activiteiten
Reizen naar Fins Lapland is een unieke beleving, een plek om ervaringen op te doen die je niet snel meer
vergeet. Zoef achter husky’s aan, geef gas op de sneeuwscooter en maak een prachtige
sneeuwschoenwandeling. Met deze winter adventure-reis beleef je het allemaal.
Tijdens deze reis zijn er tal van mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•

Een Huskytocht (inclusief) in het Salla Rendier Park
Noorderlicht spotten (Inclusief)
Sneeuwscooter safari van 8 uur (inclusief)
Skiën tegenover hotel Suomuntunturi op 25km afstand
Rendieren safari
Sneeuwwandelen op sneeuwschoenen.
Langlaufen

Vervoer
Wij reizen per vliegtuig, eenmaal aangekomen op het vliegveld halen we onze huurauto’s op die tijdens ons
verblijf ter beschikking staan.
Vluchttijden:
•
•
•
•

1 AY1302 op 03 FEB
2 AY 487 op 03 FEB
3 AY 482 op 10 FEB
4 AY1305 op 10 FEB

AMS HEL 11:40 15:05
HEL KAO 19:55 21:10
KAO HEL 09:45 10:55
HEL AMS 16:40 18:20

Bijzonderheden
Gezondheid:
•
Voor deze reis moet je een goede gezondheid en conditie hebben
Reispapieren
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden
geldig zijn op de datum dat je vertrekt.
• Eventueel door de overheid verplicht gestelde documenten en testen in verband met corona
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Reissom
Voor deze reis geldt voor de reissom:
Inclusief:
• Vliegreis heen en terug
• Huurauto’s
• Verblijf
• Een Huskytocht
• Noorderlicht spotten
• Sneeuwscooter safari van 8 uur
Exclusief:
• Proviand
• Aanvullende excursies
• Corona test
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