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Hieronder vind je extra informatie van je reis 

 

Verblijf 

Droom jij er ook al een poosje van? Duizenden naaldbomen die bedekt zijn met een laagje sneeuw, enorme 
bevroren meren, glooiende heuvels en bergtoppen zover als je oog kan zien. Waar anders dan in Lapland 
vind je dit indrukwekkende, fantasierijke natuurtafereel?! Het verblijf bevindt zich in Fins Lapland. Een luxe 
cottage staat erop je te wachten, ongeveer 12 km van de stad Kittila. De cottage is uitgerust met 8 
slaapkamers, in de woonkamer bevindt zich een open haard. Vanuit het huis heb je uitzicht op het meer en 
bergen en sta je binnen 5 minuten rijden op het wintersportplaats Levi. 

Activiteiten 

Pak je warmste kleren maar alvast in, want er is buiten genoeg te doen. Zoevend achter husky's zullen we 

het landschap gaan bekijken, ook kan je gasgeven op een sneeuwscooter. Icecarting kan je na deze reis 

ook van je bugetlist afstrepen. Met deze winter adventure-reis beleef je het allemaal, maar er is nog veel 

meer mogelijk: 

• Een huskytocht (Inclusief)  

• Noorderlicht spotten (Inclusief) 

• Sneeuwscootersafari (Inclusief) 

• Eten in een restaurant omringt met ijs 

• Skiën op wintersportplaats Levi 

• Rendieren safari (Optioneel) 

• Sneeuwwandelen op sneeuwschoenen. 

• Paardrijden in Lapland 

• Langlaufen (Optioneel) 

• IJsvissen  

• E-snowbiken 

• Proef één van de Finse en Lapse specialiteiten: Rendier. Bij NiliPoro in het centrum van Levi wordt 

al het vlees bereid volgens familierecept. Je kunt er biefstuk, stoofpot, maar bijvoorbeeld ook een 

hamburger van rendiervlees krijgen 

 

Vervoer 

Wij reizen per vliegtuig, eenmaal aangekomen op het vliegveld halen we onze huurauto’s op die tijdens ons 

verblijf ter beschikking staan. 

 

Vluchttijden: 

 

• AY1302 op 02 JAN AMS HEL HK16 11:20 14:45  

• AY 575 op 02 JAN HEL KTT HK16 16:20 17:55  

• AY 574 op 13 JAN KTT HEL HK16 13:40 15:10  

• AY1305 op 13 JAN HEL AMS HK16 16:00 17:40 

 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•   Voor deze reis moet je een goede gezondheid en conditie hebben 

 

Reispapieren 

https://www.hometogo.nl/rental/db695417a0d965b6?adults=16&arrival=2023-01-02&bedrooms=1&campaign=clickout%2Fall%2Fa%2Fwimdu%2F5460aea8a7782%2FexpediaEps%2F%2Fdb695417a0d965b6%2FGR5ZYHCF1DB0CJ37&clickId=MLTZB8LS3GXV839C&duration=11&expand=1%2C2%2C3&location=5460aea8a7782&origin_market=wimdu_nl_wl&paymentType=creditCard&persons=16&prodName=JM&prodSource=WlSearch&refundPercent=0
https://www.hometogo.nl/rental/db695417a0d965b6?adults=16&arrival=2023-01-02&bedrooms=1&campaign=clickout%2Fall%2Fa%2Fwimdu%2F5460aea8a7782%2FexpediaEps%2F%2Fdb695417a0d965b6%2FGR5ZYHCF1DB0CJ37&clickId=MLTZB8LS3GXV839C&duration=11&expand=1%2C2%2C3&location=5460aea8a7782&origin_market=wimdu_nl_wl&paymentType=creditCard&persons=16&prodName=JM&prodSource=WlSearch&refundPercent=0
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g189920-d639897-Reviews-Lapland_Hotels_SnowVillage-Kittila_Lapland.html
https://www.bbi-travel.nl/finland/activiteiten/Paardrijden+bij+Levi/FIEXLE26
https://www.wintersport.nl/weblog/bericht/418329/langlaufen-in-fins-lapland
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• 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 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

 

Inclusief: 

• Vliegreis heen en terug 

• Huurauto’s 

• Verblijf 

• Een Huskytocht  

• Sneeuwscooter safari  

• Icecarting 

 

Exclusief: 

• Proviand 

• Aanvullende excursies  

• Corona test (Indien nodig) 

 

 

 

  


