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Finland: 
Winters Lapland 

 

 Nederlandstalig begeleide groepsreis (5 dagen/4 nachten)  
 

10 februari – 14 februari 2019 
 

 
Lapland is de noordelijkste provincie van Finland en ligt voor het grootste gedeelte boven de 

poolcirkel. Noord-Finland is één van de weinige plaatsen op onze aarde waar de natuur nog 

oorspronkelijk en onaangetast is. In deze ongetemde wildernis heersen een rust en stilte die we 

eigenlijk niet meer voor mogelijk houden. Een overvloed aan ruimte nodigt uit voor een 

avontuurlijke tocht in de eenzaamheid van dit wondermooie sneeuwland. Winters Lapland 

betekent ook onvergetelijke witte vlaktes en met een beetje geluk het ervaren van het 

noorderlicht. In Lapland wonen de Sámi, de enige inheemse bevolkingsgroep van Noord-Europa. 

De Sámi spreken hun eigen taal en hebben hun eigen kleurrijke cultuur. Ondanks hun moderne en 

eigentijdse levenswijze houden de Sámi hun tradities in ere zoals de kleurrijke klederdracht, de 

rendierboerderijen en de ‘joiku-zang’. 

 

Het absolute hoogtepunt van een Lapland-reis is natuurlijk het ervaren van het noorderlicht; een 

uniek natuurfenomeen, een natuurlijk en spectaculair lichtspel aan de hemel van het paradijs. 

 

Deze streek heeft perfect zijn authenticiteit en charme weten te bewaren. Hier beleeft u nog 

de echte natuur; de fauna en flora zijn indrukwekkend, de lucht puur en het water zuiver. 
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Wenst u kennis te maken met het allerbeste wat Lapland te bieden heeft? U verblijft in 1 van de 

leukste en gezelligste dorpjes van Fins Lapland, nl. Levi, en neemt deel aan een programma met 

een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Alle typische activiteiten komen aan bod, u zal er 

proeven van de heerlijke lokale keuken en tenslotte  bezoekt u het mooiste sneeuw- en ijshotel 

van Fins Lapland  

 

Dit programma omvat werkelijke alle hoogtepunten die u in Lapland kan beleven. Wenst u het 

toch nog actiever of specialer? Zo heeft u de mogelijkheid om op facultatieve basis te slapen in 

een ice room of een glazen iglo. Of u kan ook deelnemen aan een sessie ice karting of een 

fietstocht met fatbikes.  

 

Levi: 

Levi, een sprookjesachtig wintersportgebied zo’n 170 km boven de poolcirkel,  is de ideale 

uitvalsbasis voor een ontspannende en leuke Lapland ervaring voor jong en oud. U vindt er 

verschillende lekkere restaurants, uitstekende skimogelijkheden en leuke winkeltjes terug. Door 

z’n noordelijke ligging is Levi tevens ook een goede locatie om noorderlicht te spotten als het 

zich voordoet.  

 

Sterke punten: 

 Ideale kennismaking met Lapland, geschikt voor elk type reiziger 

 Verblijf midden in het gezellige centrum van Levi en vlakbij de skipistes 

 Alle belangrijke en typische activiteiten komen aan bod: sneeuwscootertocht, husky 

safari, ijsvissen, sneeuwschoenwandeling en een rendiersledetocht 

 Vol pension 

 Verblijf in 4* hotel, hotelkamer met bad of met douche en eigen sauna 

 Diner in een gezellige Lapse kota 

 Bezoek aan het Snow Village met uniek 3-gangendiner in het ice restaurant 

 Alle excursies gaan door in een kleine Nederlandstalige groep 

 Goede mogelijkheden om te skiën of te langlaufen (facultatief) 

 Maak uw programma actiever door te kiezen voor een sessie ice karting of een fietstocht 

met fatbikes (facultatief) 

 Mogelijkheid om te overnachten in een ice suite van het Snow Village (facultatief) 

 

 

DAG 1 (L+D) (zondag 10/02) 

 

Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Kittilä. Lichte maaltijd aan boord.  

 

Aankomst kort na de middag en transfer (ca 15min) naar het skidorpje 

van Levi.  

 

Bij aankomst in Levi in de vooravond bent u meteen in de juiste 

vakantiestemming. Het centrum en de skipistes liggen vlakbij en vanuit 

Levi kunt u tal van interessante excursies en safari’s maken. 
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Lunch (buffet) in een lokaal restaurant.  

 

U verblijft in Levi in een gezellig hotel dat in het centrum gelegen is.  

 

In de loop van de namiddag wordt u uitgerust met warme thermische 

kledij (thermische overall, warme botten, handschoenen, een muts en een 

helm tijdens de sneeuwscootersafari). Deze kledij kan u behouden tot op 

het einde van het programma. 

 

Samen met uw begeleider maakt u vervolgens te voet al een eerste 

verkenning van het dorpje 

 

Diner (buffet) in het hotelrestaurant. 

 

 

DAG 2 (O+L+D) (maandag 11/02) 

 

Ontbijtbuffet.  

 

U wordt extra uitgerust met een helm en na een korte instructieles 

vertrekt u op een leuke sneeuwscootersafari in de Lapse natuur waarbij u 

prachtige sneeuwlandschappen zal ontdekken. U rijdt met 2 personen per 

scooter die u afwisselend kan besturen. Rond de middag is er ook een 

heerlijke soeplunch voorzien. Tijdens de dag wordt ook nog halt gehouden 

op een bevroren meer om aan ijsvissen te doen. De gids leert u de 

technieken aan en nadien probeert u zelf een vis aan de haak te slaan. 

Tijdens deze uiterst mooie sneeuwscootersafari zal u ca. 20 km afleggen 

(duur: ca 4u).  

 

Wat vrije tijd in de namiddag om te genieten van de faciliteiten van het 

hotel.  

 

’s Avonds staat een onvergetelijk diner op het programma. In een typische 

kota geniet u van een heus Laps buffet waarbij allerlei lokale 

specialiteiten zoals zalm en diverse rendierbereidingen zoals worsten, 

ragout en gebraad op het menu staan. Lekker eten, gezelligheid en sfeer 

troef. (transfer te voet) 

 

 

DAG 3 (O+L+D) (dinsdag 12/02) 

 

Ontbijtbuffet. 
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’s Morgens bezoekt u een lokale rendierboerderij. U maakt er kennis met 

het leven op de rendierboerderij en natuurlijk maakt u ook een toch per 

rendierslede van ca 1 km. Nadien kan u luisteren naar de verhalen van de 

rendierherder en ook vragen stellen bij een deugddoende koffie en 

bijhorend zoet broodje.  

 

Hierna kan u samen met de gids ook kort kennis maken met 

sneeuwschoenwandelen. In de buurt van de rendierboerderij maakt u een 

mooie en aangename sneeuwschoenwandeling langs verharde paden en 

diepsneeuw alvorens terug te keren naar het hotel. (duur: ca 3 uur) 

 

Lunch (buffet) in het hotelrestaurant.  

 

Vrije tijd in de namiddag, ideaal om te skiën of te langlaufen, of om te genieten van de 

faciliteiten van het hotel. U kan ook deelnemen aan een aantal optionele activiteiten zoals ice 

karting of ter plaatse een fatbike of langlaufski’s huren.  

 

Optioneel: 

Ice karting 

U wordt gebracht naar een parcours waar u aan ice karting kan doen. Na 

een korte uitleg hoe een kart te besturen kan de echte actie beginnen. Er 

wordt gereden op een besneeuwd parcours en de karts zijn uitgerust met 

spijkerbanden. De karting vereist van de deelnemer een perfecte mix van 

technisch kunnen en snelheid! Tijdens deze activiteit wordt u ook warme 

dranken aangeboden. Min. Lengte: 1m40cm! 

U kan kiezen uit 2 formules:  

Ice Karting: 2x 15 minuten rondjes rijden 

DUUR: 1u – vertrek: op aanvraag - PRIJS: 65.00 €/pers (internationale 

groep, min. 2 deelnemers) 

Ice karting race: 

Na enkele opwarmronden krijgt iedereen de kans om in enkele ronden een 

kwalificatietijd neer te zetten. Deze bepaald dan de startplaats voor de 

grote finale. Er kan gereden worden met ongeveer 5 à 6 karts 

tegelijkertijd. De winnaar van dit evenement wordt dan beloond met een 

kleine attentie..  

DUUR: 1u30 à 2u – vertrek: op aanvraag - PRIJS: 85.00 €/pers  (privé groep, min. 5 deelnemers)   

 

 

 

Diner (3-gangen) in het steakhouse restaurant gekend voor z’n heerlijke 

steaks en uitgebreid vis- en zeevruchtenbuffet als voorgerecht. Bij uw 

steak kunt u zelf de saus en de aardappelbereiding kiezen en als dessert 

staat een heerlijke chocolademousse op het menu.  
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Optioneel: 

Nachtelijke sneeuwscootersafari:   

Voor wie z’n Lapland ervaring nog wat avontuurlijker wil maken kan 

facultatief deelnemen aan een nachtelijke sneeuwscootersafari.  

Als het donker wordt, vertrekt u op een nachtelijke 

sneeuwscootersafari. De lichten van de sneeuwscooters weerschijnen op 

de witte sneeuw en samen met het licht van de sneeuw en de maan geeft 

u dit zeker een fantastische ervaring. Het gevoel van rijden is totaal 

anders dan bij daglicht en als u geluk heeft, zult u het noorderlicht zien 

tijdens deze tocht. U rijdt met 2 personen per scooter die u afwisselend 

kan besturen. Tijdens deze tocht geniet u ook van een kleine snack boven 

een open kampvuur.  

DUUR: 3 uur – PRIJS: 136.00 €/pers, 68.00 €/kind (4 tem 14 jaar) 

 

 

DAG 4 (O+L+D) (woensdag 13/02) 

 

Ontbijtbuffet. 

 

 

 

In de voormiddag kan u samen een wandeling heuvelopwaarts maken naar 

een mooi uitzichtpunt. Bij helder weer kan u hier genieten van 

spectaculaire uitzichten op de wijde omgeving. Voor wie wat minder te 

been is kan ook de skilift (betalend) nemen.  

 

 

 

Rond de middag wordt u naar een nabijgelegen huskyboerderij gebracht 

waar u een mooie huskysafari zal maken langsheen de bossen en heuvels 

in wondermooie winterse landschappen. 

 

Eerst krijgt u uitgelegd hoe u de slede dient te besturen en nadien kan 

het avontuur van start gaan;. 1 persoon zit in de slede en de andere 

persoon bestuurt de slede. Iedere slede wordt getrokken door 6-tal 

husky’s. De stilte rondom u tijdens de tocht is fenomenaal. Voor of na de 

tocht wordt er ook nog een lunch voorzien op de huskyboerderij en kunt 

u luisteren naar de verhalen over het leven op de huskyboerderij. 

Onderweg kan van bestuurder gewisseld worden. Er is ook voldoende tijd 

om foto’s te nemen met deze lieve dieren. U maakt een tocht van ca  10 

km (ca 1u) vooraleer u terug aankomt bij de huskyfarm. (duur: ca 3u30)  
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Vervolgens is het tijd om afscheid te nemen van de trouwe en lieve 

viervoeters en wordt u met de bus naar het Snow Village gebracht dat 

middenin de natuur tussen de skigebieden van Levi en Ylläs gelegen is. 

 

Het Snow Village is één van de mooiste sneeuw- en ijshotels van Lapland 

en het bezichtigen ervan is dan ook een unieke belevenis. U krijgt er een 

mooie een rondleiding en u maakt kennis met de verschillende 

ijssculpturen, ice rooms en suites, ice chapel, ice restaurant en 

natuurlijk ook de ice bar waar u een welkomstdrankje zal worden 

aangeboden in de ice bar. 

 

‘s Avonds geniet u van een uniek 3-gangendiner in het koude restaurant 

van het Snow Village. 

 

Na dit diner wordt u per bus terug naar uw verblijfsplaats nabij Levi 

gebracht.  

 

Optioneel: 

Overnachting in een ice room: 

Indien u dit wenst kan u kiezen om de hotelovernachting te vervangen door een overnachting in 

een ice suite in het Snow Village. De volgende morgen wordt u dan na het ontbijt terug naar Levi 

gebracht waar u opnieuw aansluit bij de reisgroep. Deze overnachting moet bij reservatie 

vastgelegd worden. Dit kan niet ter plaatse bijgeboekt worden  Mits supplement – zie 

toeslagen.  

 

Opmerking: 

De inhoud van het programma is gegarandeerd. De volgorde van de excursies kan altijd wisselen.  

 

 

DAG 5 (O) (donderdag 14/02) 

 

Ontbijtbuffet. 

 

Inleveren van de warme winterkledij in het safarikantoor en check out. 

 

Transfer naar de luchthaven van Kittilä voor de rechtstreekse terugvlucht naar Brussel. Lichte 

maaltijd aan boord.  
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Prijs per persoon: 
 

Nederlandstalig begeleide groepsreis (5 dagen/4 nachten) 

Vertrek (vaste data) Prijs (per persoon in €) 

HOTEL HULLU PORO **** 

 Gerenoveerde hotelkamer met bad en 

balkon 

OF 

Hotelkamer met douche en sauna 

 

 Bezet door 

1 pers 

Bezet door 

2 pers 

Bezet door 

3 pers 

   

       

10/02/2019 1910.00 1650.00 1570.00    

       

 

Prijzen voor grotere studios (max. 4 pers) appartementen (max. 6 pers) met 3 aparte slaapkamers zijn te verkrijgen 

op eenvoudige aanvraag  

 

Inbegrepen     

 Vluchten 

o Met rechtstreekse Asteria charter in economy class (TUI Fly), inclusief alle 

vooraf betaalbare taksen twv 51.00 €/ticket gekend op 15/05/2018. Bagage en 

lichte maaltijd aan boord inbegrepen 

 Overnachtingen zoals beschreven in het programma 

o 4  nachten in hotel Hullu Poro **** (gerenoveerde kamer met bad OF 

standaardkamer met sauna en douche)  

 Maaltijden en snacks zoals beschreven in het programma. (O: ontbijt, L: lunch, D: diner) 

 Alle vermelde transfers zoals beschreven in programma 

 Alle vermelde bezoeken zoals beschreven in programma 

 Alle vermelde excursies op basis van 2 personen per scooter of slede indien van 

toepassing 

 Verzekering voor sneeuwscootertochten (eigen franchise van 980.00 € in geval van 

ongeval of schade) (het eigen risico kan verlaagd worden tot 150.00 € door een 

supplement te betalen van 15.00 €/safari/bestuurder te betalen (enkel ter plaatse 

mogelijk) 

 Diensten van een lokale Engelstalige gids tijdens de excursies 

 Begeleider van ‘Top of the World’ van Brussel tot Brussel 

 Warme winterkledij van bij start eerste excursie tot bij vertrek 

 Reisinformatiemap  

 BTW 

 Bijdrage Vlaamse Solidariteit Reisgelden. 

 

Niet-inbegrepen     

 Annulatie- en/of bijstandsverzekering 

 persoonlijke uitgaven zoals dranken, fax, telefoon, etc. 

 facultatieve excursies 

 transfers en diensten niet specifiek vermeld in programma 
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Toeslagen en/of reducties: 
 Kortingen: / 

 

 Toeslagen: 

o Dag 2: single driving sneeuwscootersafari: +85.00 €/pers 

o Dag 4: 

 overnachting in Snow Village ipv hotel: +85.00 €/pers (ice suite bezet door 

2 pers). 

 

 

 

Vluchtgegevens (onder voorbehoud): 
 

ASTERIA CHARTER  

10/02: Brussel (07:05) – Kittilä (11:10) (groepstarief) 

14/02: Kittilä (12:10) – Brussel  (16:15) (groepstarief) 

 

Opmerking:  

Voordelen charter Asteria  

- Rechtstreekse vlucht vanuit/naar Brussel 

- Inbegrepen maaltijd aangepast naar uur van vertrek (ontbijt/lunch) (onder voorbehoud van 

wijzigingen) 

- Frisdranken en koffie/thee inbegrepen. (onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

 

 

Informatie & reservatie: 
 

Dhr. François GHYS, reisbegeleider Top of the World  

(Lic. 1195, Rogierlaan 16/4.01, 8400 Oostende) 

 

 Tel.:  059/26 66 92 

 Gsm: 0477/ 59 57 94 

 E-mail:  francois@topoftheworld.be  

 

 

 

 

mailto:francois@topoftheworld.be
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Hotelgegevens: 

Hotel Hullu Poro **** 

Ligging: centrum Levi, vlakbij de skipistes. Het skigebied van Levi 

telt zo’n 44 skipistes en 27 liften. Vanuit Levi heeft u ook 

snel toegang tot de 230km langlaufloipes en de ca 900km 

sneeuwscootertracks. Tijdens de donkere wintermaanden 

zijn een groot deel van de skipistes en langlaufloipes 

verlicht.  

Beschrijving: leuk hotel midden het centrum met een gezellige Lapse 

sfeer en een aantal uitstekende restaurants. Vrij vertaald 

betekent ‘Hullu Poro’ gek rendier en een aantal Sámi 

elementen komen ook terug in de stijl van het hotel samen 

met een aantal kunstwerken en schilderijen in de lobby van 

het hotel. 

Het hotel bestaat uit een hoofdgebouw met oa receptie, 

meeting ruimtes en spa centrum met sauna’s, douches, 

jacuzzi, etc. Verder heeft het hotel ook nog een kapsalon ,  

beautyfarm en ook nog een fitnessruimte (gratis). In de 

kleinere bijgebouwen vindt u een aantal appartementen 

terug. Het hotel beschikt over een buffetrestaurant waar 

ook het ontbijt geserveerd wordt, maar de grote 

aantrekkingskracht van dit hotel zijn vooral  enkele 

uitstekende restaurants zoals een à la carte restaurant 

met lokale specialiteiten, de ‘Kammi’ hut met overheerlijke 

Lapse gerechten en een steakhouse.  

 Het hotel telt ook een aantal leuke bars die ook vaak door 

lokale inwoners bezocht worden en waar er altijd een 

leuke en gezellig sfeer heerst.  

Kamers: Verschillende kamertypes mogelijk met alle nodige 

faciliteiten zoals Tv, telefoon, radio, koelkast, koffie- en 

theefaciliteiten, gratis internet en badkamer (douche of 

bad) met haardroger. Het hotel beschikt over 

standaardkamers met balkon en standaardkamers met 

sauna. De kamers met sauna beschikken ook over een 

kleine kitchenette met microgolfoven en een droogkast. 

Het hotel beschikt ook over familiekamers met een aparte 

slaapkamer in de loft, sauna, balkon en aparte ingang en 

een aantal appartementen met 2 aparte slaapkamers en 

een slaapkamer in de loft, sauna, volledig uitgeruste 

kitchenette. 
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Hotelgegevens: 
Snow Village 

Ligging: gelegen te Lainio, op zo’n 20 minuten rijden van de 

luchthaven van Kittilä en het skigebied van Ylläs. Het 

skigebied van Levi ligt iets verder.  

 Door de afgelegen en noordelijke  ligging in de natuur 

vormt het Snow Village een goede uitvalsbasis om het 

noorderlicht waar te nemen als het zich voordoet.  

Beschrijving: Dit redelijk recent sneeuw- en ijshotel is één van de 

betere in Finland. Een verblijf in het Snow Village zal u 

een onvergetelijke belevenis bezorgen. Naast de 

verschillende ice suites, ice bar, ice restaurant, ice chapel 

beschikt het Snow Village over alle nodige 

hotelfaciliteiten zoals een receptie, souvenirschop, warm 

restaurant, warm servicegebouw met douches en toiletten, 

etc. 

Vooral de ice bar, het ice restaurant en de diverse ice 

suites zijn het bezichtigen meer dan waard. En éénmaal de 

duisternis valt, wordt het hotel feeëriek verlicht.  

 Het Snow Village beschikt ook over een  ijskapel en een 

houten kapel waar huwelijken kunnen voltrokken worden.  

 Verder telt het Snow Village ook nog een aantal warme 

chalets met alle nodige faciliteiten die u kan combineren 

met een verblijf in een koude kamer.  

 Bijna alle winteractiviteiten starten in of aan het Snow 

Village, voor een aantal activiteiten wordt u naar een 

nabijgelegen rendier- of huskyboerderijk gebracht.  

 Er is gratis wifi (beperkt volume) in de receptieruimte en 

het warme restaurant.  

Kamers: het Snow Village biedt  Ice Suites aan die telkens uniek 

ontworpen en gesculpteerd zijn. Dit aantal varieert van 

jaar tot jaar omdat het Snow Village ieder jaar opnieuw 

én anders gebouwd en gesculpteerd wordt. Het Snow 

Village beschikt ook over een aantal Family Ice Suites 

waar u met 4 of 5 personen tegelijkertijd kan 

overnachten, ideaal voor families.  

 

Het Snow Village beschikt ook over een aantal warme 

logiesmogelijkheden, namelijk warme en gezellige 

chalets/blokhutten en een luxeuze teepee..  

 

Bij een verblijf in een chalet zijn bed- en badlinnen 

inbegrepen, net als eindschoonmaak. Extra wissel van 

linnen dient ter plaatse geregeld te worden mits 

supplement. Maaltijden worden geregeld volgens het 

geboekte programma 
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Opmerkingen en bijkomende informatie: 
 Alle prijzen zijn per persoon in € 

 Minimum aantal deelnemers: 20– maximum aantal deelnemers: 25 

 Minimum deelnameleeftijd: 4 jaar 

 Om met een sneeuwscooter te mogen rijden moet u minstens 18 jaar zijn en over een 

geldig rijbewijs beschikken 

 Tijdens de huskysafari nemen kinderen ofwel plaats in de slede van de ouders of van de 

gids. De beslissing wordt ter plaatse genomen door de huskyfarm zelf. 

 Per koppel moet er minstens 1 iemand zelf met de sneeuwscooter of huskyslede kunnen 

rijden. Er kan niet meegereden worden met gidsen of met andere deelnemers. 

 Kinderen van 4 tem 14 jaar hebben een korting op de excursieprijs. Tijdens 

sneeuwscootersafari’s geeft de kinderkorting recht op een plaats in een slede 

voortbewogen door de sneeuwscooter van de gids. Kinderen groter dan 140 cm mogen 

plaatsnemen op de sneeuwscooter op voorwaarde dat ze hiervoor de volwassenenprijs 

betalen (mits supplement) 

 Tijdens de gemotoriseerde activiteiten geldt een nultolerantie wat betreft alcohol 

 De Algemene en Bijzondere Reisvoorwaarden van Asteria Expeditions ‘Winters Lapland’ 

zijn van toepassing. 

o Betalingen: 

 Voorschot : 30% vd totale reissom binnen de 10 dagen na bevestiging 

 Eindsaldo: 100% vd totale reissom tegen ten laatste 1 maand voor afreis. 

U ontvangt hiervoor tijdig een saldofactuur.  

 Optioneel: 

o Annulatieverzekering: 4 % van de reissom 

o Bijstandsverzekering (met medische kosten tot 25 000 €):  

 14.00 €/pers: geen 100% dekking bij sneeuwscootertochten in geval van 

persoonlijk letsel door uzelf veroorzaakt, de lokale verzekering verzekert 

wel ongevallen veroorzaakt door derden. Franchise in geval van ongeval of 

schade blijft van toepassing 

 6.00 €/€/pers/dag (+ 3.00 € poliskost): 100% dekking in geval van eigen 

persoonlijk letsel tijdens sneeuwscootertochten. Franchise in geval van 

ongeval of schade blijft van toepassing 

 Formaliteiten: geldige identiteitskaart (tot 3 maanden geldig na terugreis) verplicht voor 

personen met de Belgische nationaliteit. Niet-Belgen: info bij hun ambassade of consulaat 

 Verzekering: goede bijstandsverzekering aangeraden 

 Klimaat:  de winters in Lapland zijn koud maar droog. De dagen tussen november en 

februari zijn relatief kort, vanaf februari worden de dagen langer en stijgt ook de kans 

om het Noorderlicht waar te nemen. De dagen tijdens de zomermaanden (juni-augustus) 

zijn relatief lang. De temperaturen zijn dan aangenaam en af toe valt er wat neerslag. 

 Munteenheid: Euro. Het is aangeraden om cash geld mee te nemen. Bank- en 

kredietkaarten worden bij de meeste bankautomaten en/of hotels aanvaard. 

 Elektriciteit: 220V. De meeste elektrische toestellen kunnen probleemloos aangeschakeld 

worden al is een adapter kit altijd handig. 

 Tijdszone: Finland ligt in een andere tijdszone als België. Het is er 1 uur later gedurende 

de winter- en zomertijd. 


