ROVANIEMI - KERSTMIS EN NIEUWJAAR
SAFARI'S 2018 - 2019
(geldig van 1 december 2018 t/m 6 januari 2019)

1. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR DE WILDERNIS

De beste en snelste manier om in het hart van de natuur te geraken, is op sneeuwscooters.
Tijdens deze leuke safari ervaart u hoe heerlijk het is om met een sneeuwscooter over de
bevroren rivier en door besneeuwde bossen te rijden. Geniet vanaf de heuveltop van een
schitterend uitzicht over de riviervallei. Een pauze met een warm drankje houdt uw motor
draaiende.
Sneeuwscootersafari voor het hele gezin (14:30-16:30)
DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per persoon
€99 per volwassene
€74 per kind 4-14 jaar

dagelijks

Sneeuwscootersafari voor volwassenen (10:30-12:30)
Let op: deze safari is uitsluitend bedoeld voor personen van 15 jaar of ouder

dagelijks

DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per persoon
€99 per volwassene

2. SANTA CLAUS SAFARI
(10:00-16:00)

dagelijks (behalve op 24 december)

Onze populairste safari combineert natuur, cultuur en het kerstgevoel. De dag begint
met een sneeuwscootersafari naar een rendierboerderij, waar u meer te weten komt over de
rendierhouderij en de Lapse cultuur. U maakt een ritje met een rendierslede en neemt deel
aan een speciale Lapse ceremonie rondom het passeren van de poolcirkel. 's Middags gaat
de tocht verder per auto en bezoeken we Santa Claus Village. Stuur alvast uw kerstkaarten
vanuit het hoofdpostkantoor van de Kerstman en vind mooie souvenirs. In de loop van de
dag ontmoet u de Kerstman zelf en geniet u van een heerlijke lunch in een gezellig
restaurant. U ontvangt een certificaat voor het passeren van de poolcirkel. LET OP: Indien
de route of weersomstandigheden in december het niet toelaten om per sneeuwscooter
vanuit de stad te vertrekken, kan het om veiligheidsredenen voorkomen dat het vervoer van
en naar de boerderij per auto zal plaatsvinden. Een gedeelte van het programma zal alsnog
per sneeuwscooter worden afgelegd.
DUUR: 6 uur | PRIJZEN: per persoon
€217 per volwassene
€163 per kind 4-14 jaar

3. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN HUSKYBOERDERIJ
(10:30-14:00)

di, do, za

Het beste van twee werelden! De snelle sneeuwscooters en de oerkracht van de
dolenthousiaste husky’s. Na een mooie tocht per sneeuwscooter bereikt u de
huskyboerderij. U hoort direct de honden die u met vriendelijk geblaf welkom heten. Ervaar
een opwindende tocht van ca. 20 minuten met uw eigen huskyspan. Bij de boerderij worden
warme drankjes geserveerd bij het vuur, terwijl de gids interessante verhalen vertelt over de
husky’s en het leven op de huskyfarm. Per sneeuwscooter rijdt u weer terug naar Rovaniemi.
LET OP: Indien de route of weersomstandigheden in december het niet toelaten om per
sneeuwscooter vanuit de stad te vertrekken, kan het om veiligheidsredenen voorkomen dat
het vervoer van en naar de boerderij per auto zal plaatsvinden. Een gedeelte van het
programma zal alsnog per sneeuwscooter worden afgelegd.
DUUR: 3,5 uur | PRIJZEN: per persoon
€199 per volwassene
€149 per kind 4-14 jaar

4. IJSVISSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
(09:30-13:30)

ma, wo, vr, zo

Ga mee op een ijsvissafari naar een meer in de wildernis. De sneeuwscooterroute voert ons
in noordelijke richting langs de bevroren Ounasjoki-rivier en door besneeuwde bossen naar
de heuvels, vanwaar we een prachtig uitzicht hebben over het Lapse landschap. We volgen
de route door witbesneeuwde velden en komen uit bij een meertje in de wildernis. Geniet
van de stilte terwijl de gids u voorbereidt om te gaan vissen. Beproef uw geluk bij het
traditionele ijsvissen en rooster uw vangst boven een kampvuur. Na afloop keert u terug
naar de stad om weer lekker bij te komen.
DUUR: 4 uur | PRIJZEN: per persoon
€154 per volwassene
€116 per kind 4-14 jaar

5. IN HET HART VAN DE NATUUR
(11:00-16:00/17:00)

ma, do, za

Ga mee op een lange sneeuwscootersafari door de wildernis. Na een uitgebreide instructie
van de sneeuwscootergids, begint de tocht door het ruige heuvellandschap en smalle
valleien naar de eerste stop, waar u de kans krijgt om te ijsvissen en te wandelen met
sneeuwschoenen. Daarna rijdt u verder door het bos. Misschien komt u een kudde rendieren
tegen, op zoek naar hun favoriete voedsel, rendiermos of korstmossen, dat soms onder wel
een meter sneeuw bedolven is. Houd uw ogen ook open voor andere dieren die in het bos
leven en naar voedsel zoeken. Tijdens de dag wordt een heerlijke lunch in Lapse stijl
geserveerd. LET OP: Deze safari wordt alleen aanbevolen voor volwassenen en kinderen van
15 jaar of ouder en vereist een goede fysieke conditie.
DUUR: 5-6 uur | PRIJZEN: per persoon
€198 per volwassene

6. NOORDERLICHTSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
(18:00-21:00) (behalve 24 december, 31 december)

ma, wo, vr, zo

Beleef een arctische avond door op een sneeuwscooter door besneeuwde bossen en over
de bevroren rivier te rijden. Met een beetje geluk is de hemel helder en krijgt u de
indrukwekkende sterrenhemel en zelfs het noorderlicht te zien. De gids maakt een vuurtje,
waarbij u geniet van een warm drankje en hapje terwijl hij u meer vertelt over het
noorderlicht en het leven in Lapland. Per sneeuwscooter rijdt u weer terug naar het
Safarihuis.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per persoon
€136 per volwassene
€102 per kind 4-14 jaar

7. NOORDERLICHTAVONTUUR

(21:00-01:00) (behalve 24 december, 31 december)

ma, wo, vr

Ga mee op jacht naar het noorderlicht. Midden in de wildernis stappen we uit de auto,
wandelen we naar de bevroren rivier en genieten we van de slapende natuur om ons heen.
We komen aan op de plaats met het beste uitzicht op de noordelijke hemel, maar we moeten
geduldig zijn, want het noorderlicht speelt graag verstoppertje. Je weet nooit wanneer het
tevoorschijn komt. Terwijl we genieten van de vredige natuur, roosteren we worstjes bij een
kampvuur. Voordat we weer terugkeren naar de bewoonde wereld, stoppen we bij 'PoroPekan Pirtti', een knus oud huis. De eigenaren verwelkomen ons en laten ons hun optrekje
zien, waar u zich direct in het verleden waant. Inclusief vervoer van en naar de wildernis per
auto (50 km enkele reis).
DUUR: 4 uur | PRIJZEN: per persoon
€114 per volwassene
€86 per kind 4-14 jaar

8. EXCURSIE NAAR HET NOORDERLICHTKAMP PER BUS
(21:30-24:00)

di, do, za

Deze excursie neemt u mee naar het noorderlichtkamp, op ongeveer 10 kilometer buiten de
stad en waar u een ongehinderd zicht heeft op de noorderhemel. In het speciale open lucht
noorderlichttheater wordt een film over de mythes en feiten over dit natuurverschijnsel met
spectaculaire foto's getoond. Maar er is ook tijd om zelf het kamp te verkennen, een korte
tocht te maken in een slee die voort wordt getrokken door een sneeuwscooter, te
ontspannen in het sneeuwobservatorium en te genieten van traditionele rendierburgers of
worstjes, geroosterd boven het kampvuur. Vergeet niet om uw camera mee te nemen! Met
een beetje geluk is de lucht helder en krijgt u de maan, sterren en zelfs het noorderlicht te
zien. Uw gids kan u tips geven over hoe u het noorderlicht kunt fotograferen en er zijn ook
statieven beschikbaar.
Busexcursie met gids (21:30-24:00) inclusief reistijd
DUUR: 2,5 uur | PRIJZEN: per persoon
€117 per volwassene
€88 per kind 4-14 jaar

9. EXCURSIE NAAR WILDPARK RANUA
(11:00-16:00)

wo, za

Tijdens deze dagtocht reist u per auto naar Wildpark Ranua, een van de noordelijkst gelegen
dierentuinen ter wereld, op ongeveer 80 km van Rovaniemi. Maak een verkwikkende
wandeling door de buitenlucht en bekijk de verschillende pooldieren in hun eigen arctische
omgeving. U luncht in een restaurant en daarna volgt een bezoek aan snoepwinkel Fazer.
DUUR: 5 uur | PRIJZEN: per persoon
€155 per volwassene
€116 per kind 4-14 jaar

10. RENDIERSAFARI
Ga mee op een onvergetelijke rendiersledetocht. Per auto wordt u naar een rendierboerderij
gebracht voor een tocht met een rendierslee. Deze traditionele manier van reizen door de
besneeuwde bossen is een unieke ervaring. 's Avonds ziet u misschien zelfs hoe het
noorderlicht aan de hemel schittert. Geniet van een warme kop koffie met een broodje rond
een kampvuur en kom meer te weten over het leven van de rendierhouders.
Vertrek in de middag (14:00-16:30)
ma, wo, vr, zo
DUUR: 2-2,5 uur inclusief vervoer (rendiersafari duurt 1 uur)
PRIJZEN: per persoon
€138 per volwassene
€104 per kind 4-14 jaar
Vertrek in de avond (18:30-21:00)
dagelijks, behalve op zondag, 24 en 31 december
DUUR: 2-2,5 uur inclusief vervoer (rendiersafari duurt 1 uur)
PRIJZEN: per persoon
€138 per volwassene
€104 per kind 4-14 jaar

11. HUSKYSAFARI'S
Ga mee op een winterse safari met huskyteams. Na een korte rit vanuit de stad komen we
aan bij de huskyboerderij, waar we worden begroet door het geblaf van de enthousiaste
honden. Voordat de safari begint krijgt u instructies over het besturen van de slee. Na
terugkeer op de boerderij kunt u rond een kampvuur onder het genot van warme bessensap
nog even napraten met de huskygids over deze bijzondere pooldieren.
Huskysafari van 10 km, vertrek in de ochtend (09:15-11:45)
DUUR: 2,5 uur inclusief vervoer (huskytocht duurt ca. 1 uur en 15 min.)
PRIJZEN: per persoon
€172 per volwassene
€129 per kind 4-14 jaar

dagelijks

Huskysafari van 10 km, vertrek in de middag (13:15-15:45) dagelijks, behalve zondag
DUUR: 2,5 uur inclusief vervoer (huskytocht duurt ca. 1 uur en 15 min.)
PRIJZEN: per persoon
€172 per volwassene
€129 per kind 4-14 jaar
Familiesafari met husky's van 3 km (11:15-13:00)
DUUR: 1 uur en 45 min. inclusief vervoer (huskytocht duurt ca. 20 min.)
PRIJZEN: per persoon
€139 per volwassene
€104 per kind 4-14 jaar

12. RENDIERSAFARI NAAR SANTA CLAUS VILLAGE
(09:30-13:30)
* Extra excursies op: 21 en 23 dec (09:30 – 13:30)
* Let op: 25 dec vertrek 10:30-14:30

dagelijks

di, do, za

Iedereen weet dat de Kerstman met zijn rendieren in Lapland woont. Er is geen betere
manier om deze twee te combineren dan met een rendiersafari naar Santa Claus Village.
Zittend in de door een rendier voortgetrokken slee gaan we op weg van de rendierboerderij
naar het dorp van de Kerstman, via de besneeuwde paden in het winterse bos. In het dorp
is er tijd om de Kerstman te ontmoeten, kaartjes te sturen vanuit zijn postkantoor of een
kijkje te nemen in de handwerk-, design- en souvenirwinkeltjes. Alle deelnemers worden
beloond met een rendierrijbewijs en een certificaat voor het passeren van de poolcirkel. Een
onvergetelijke dag. Vervoer per auto.
DUUR: 4 uur inclusief vervoer (rendiersledetocht duurt ca. 30 min.)
PRIJZEN: per persoon
€160 per volwassene
€120 per kind 4-14 jaar

13. EXCURSIE NAAR RENDIER- EN HUSKYBOERDERIJEN
(10:15-13:00)

ma, wo, vr, zo

Ze houden van de kou en leiden een rustig leven in de arctische natuur. Kom kennismaken
met husky’s en rendieren. Allereerst bezoeken we een lokale rendierboerderij en komen we
meer te weten over de Lapse cultuur en de rendierhouderij. Neem plaats in een rendierslede
en geniet van een ontspannen tocht van een half uur door het bos. Iedereen ontvangt een
internationaal rendierrijbewijs, voordat we verdergaan met het tweede gedeelte van ons
avontuur: de huskyboerderij! Bij de huskyboerderij maken we een wat snellere rit van 20
minuten in een huskyslee. Na de rit laten we ons verwarmen door de vlammen van het
vuurtje en een warm drankje, terwijl we meer te weten komen over deze fascinerende
honden. Vervoer per auto.
DUUR: 2 uur en 45 min. inclusief vervoer | PRIJZEN: per persoon
€183 per volwassene
€137 per kind 4-14 jaar

14. BEZOEK AAN HET GEHEIME RENDIERTRAININGSKAMP VAN DE
KERSTMAN
(12:30-14:30/15:00)

di, do

Dit programma is speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen. Wist u dat er in
Rovaniemi een geheim trainingskamp is voor de rendieren van de Kerstman? Dit is de plek
waar de bijzondere rendieren die de slee van de Kerstman voorttrekken worden getraind
voor de gigantische reis rond de wereld. De Kerstman is natuurlijk druk met alle belangrijke
zaken die hij voor de kerst moet regelen, maar hij heeft zijn elfen en rendierhouders
toestemming gegeven de geheimen van zijn trainingskamp met u te delen. U kunt een
testritje maken met een leerling-rendier over een kort oefenparcours. Kom meer te weten
over het geheime dieet en de trainingsmethoden en test of u klaar bent voor de G-krachten
die de Kerstman tijdens zijn sledetocht ondervindt. Dit alles is per bus in slechts 15 minuten
vanaf het stadscentrum bereikbaar.
DUUR: 2 - 2,5 uur | PRIJZEN: per persoon
€150 per volwassene
€113 per kind 4-14 jaar

15. WITTE STILTE OP SNEEUWSCHOENEN
(14:30-17:30)

di, vr

Dé manier om de ongerepte wildernis te ontdekken is door op sneeuwschoenen met een
professionele gids op excursie te gaan. Nadat u de sneeuwschoenen hebt aangetrokken is
het tijd om de natuur in de omgeving van Rovaniemi in te trekken. Luister terwijl u geniet
van een welverdiend drankje naar niets anders dan het geruis van het bos en het
knisperende vuur. LET OP: Deze safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar en ouder.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per persoon
€82 per volwassene
€62 per kind 12-14 jaar

16. KOTADINER IN DE VRIJE NATUUR

(18:30-21:00)

(behalve 24 december, 31 december)
ma, vr
Ervaar een traditioneel kotadiner bij het vuur! De avond begint met een korte busrit naar
een gezellige kota in de vrije natuur. Ontspan bij een kampvuur en proef traditionele koude
en warme gerookte zalm als voorgerecht. Kinderen mogen worstjes grillen boven het vuur.
De chef-kok zal een traditioneel Fins hoofdgerecht bereiden, Karelische stoofpot (gemengde
vleesschotel met verschillende soorten knolgewassen), geserveerd met aardappelpuree. Als
dessert worden er pannenkoeken bereid boven het kampvuur. U kunt zelfs uw eigen
pannenkoek bakken. Inclusief vervoer terug naar de stad. LET OP: Dit programma heeft een
vast menu, geef eventuele dieetwensen of voedselallergie van tevoren aan ons door. LET
OP: Beperkte capaciteit. Vooraf boeken is aanbevolen.
DUUR: 2,5-3 uur inclusief vervoer | PRIJZEN: per persoon
€96 per volwassene
€72 per kind 4-14 jaar

17. EXCURSIE NAAR DE SCHUILPLAATS VAN DE KERSTMAN
(11:00 – 15:00)

Alleen op maandag 24 dec 2018

De schuilplaats van de Kerstman is een van de best bewaarde geheimen van Lapland, en u
bent uitgenodigd om alles over deze magische plaats te weten te komen. Laat u leiden door
het enthousiasme van uw kinderen tijdens de tocht door het feeërieke bos, waar u de kleine
helpers van de Kerstman, elven en bosdieren zult ontmoeten. De Kerstman is al vertrokken
voor zijn reis rond de wereld, maar hij heeft wel een boodschap achtergelaten.
Tijdens de kerstdagen kunnen de Kerstman en zijn elfen alle hulp gebruiken. Help de vogels
in het bos te voeren en de kerstbomen te versieren. Steek de poolcirkel over en geniet van
een sleerit in een door het eigen rendier van de Kerstman getrokken slee. Na een drukke dag
waarop u hebt geholpen met het klaarmaken van de schuilplaats, worden de tafels in het
bos gedekt voor een heerlijke en welverdiende maaltijd op kerstavond. Vervoer terug per
bus (ca. 30 minuten enkele reis).
DUUR: 4 uur | PRIJZEN: per persoon
€145 per volwassene
€109 per kind 4-14 jaar

18. SNOWFUN-DAG
(11:30 – 14:30)

Alleen op dinsdag 25 dec 2018

Bezoek Snowfun en beleef alle mogelijke activiteiten in de sneeuw: minisneeuwscooters
voor kinderen, middelgrote sneeuwscooters voor volwassenen voor een safaritocht van
circa 15 minuten en bosscooters met 4 wielen waar iedereen gebruik van kan maken! Of
probeer de stepsledes, rodelbaan, ijsgolffaciliteiten, sneeuwschoenen en ski's. Maak plezier
tijdens het ijsvissen of doe mee aan een wedstrijdje sneeuwhockey. Tijdens het verblijf
worden warme dranken geserveerd bij de kampvuren. U kunt worstjes roosteren in een
grote kota (Lapse tent) en genieten van heerlijke warme soep.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per persoon
€112 per volwassene
€84 per kind 4-14 jaar

19. DINER IN HET SNOWLAND
(19:00 – 21:00)

Alleen op woensdag 26 dec 2018

Bij SNOWLAND dineert u in een echte arctische omgeving, in een iglorestaurant met meer
dan 200 zitplaatsen! Buiten zorgen de kampvuren en kaarsen voor een mystiek contrast met
de sneeuw en het ijs. Binnen zijn de tafels en stoelen gemaakt van ijs, wordt het interieur
verlicht door stormlantaarns en kaarsen en is het plafond versierd met een prachtige
sterrenhemelverlichting. De ijssculpturen glinsteren in het sfeervolle licht, terwijl u geniet
van het driegangenmenu. Vervoer per bus. LET OP: Dit programma heeft een vast menu, geef
eventuele dieetwensen of voedselallergie van tevoren aan ons door.

MENU:
* Tomatensoep met kruiden
* Rundvlees met stroganoffsaus en aardappelpuree
* Warme broodpudding volgens oma's recept en vanillevla
* Koffie of thee
DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per persoon
€128 per volwassene
€96 per kind 4-14 jaar

20. MYSTIEK OUDEJAARSFEEST
(22:30 – 01:00)

Alleen op maandag 31 dec 2018

Om 22:00 uur vertrekt de speciale bus vanaf de hotels naar een bijzondere locatie voor het
oudejaarsfeest (20 min. vanaf de stad).
Bij de magische poolcirkel worden festiviteiten georganiseerd om het nieuwe jaar in te
luiden. Vuur, ijs, duister, sneeuw, lichtjes, muziek en dans zorgen samen voor een magische
beleving voor het hele gezin.
De mysterieuze sjamanen zorgen voor sfeer in de aanloop naar het nieuwe jaar en ook de
Kerstman komt nog even langs. Een enorme sneeuwdisco, sneeuwbars, fantastisch
vuurwerk en de spectaculaire nieuwjaarsdansshow maken het feest onvergetelijk. Doe mee
met de Finse nieuwjaarstradities en laat uw toekomst voorspellen door de Lapse sjamanen,
genezers uit de oude wereld. Het evenement vindt plaats aan de besneeuwde oevers van de
Ounasjoki-rivier in een idyllisch, winters decor.
Rond 00:30 / 01:00 uur: vervoer terug naar de stad.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per persoon
€98 per volwassene
€69 per kind 4-14 jaar

SPECIALITEITEN
VIND UW EIGEN NATUUR! We bieden ook daghuur van sneeuwschoenen en een
winterkledingpakket aan

KIJK VOOR ONZE SEIZOENSSPECIALITEITEN OP
www.laplandsafaris.com

KIJK VOOR ONZE MEERDAAGSE AVONTUREN OP
www.laplandsafaris.com/overnight-adventures

UPGRADE UW SAFARI! Exclusieve excursies en kleding wordt afgeleverd bij uw hotel
Contact: info@laplandsafaris.fi

ALGEMENE INFORMATIE:
GELDIGHEID:
Deze safari's worden georganiseerd in Rovaniemi van 1 december 2018 tot en met 6 januari 2019.
Gegarandeerd vertrek. Voor alle safari's geldt een deelname van ten minste 2 volwassenen.
RESERVEREN EN INLICHTINGEN:
Lapland Safaris AC LTD Rovaniemi• Koskikatu 1, 96200 ROVANIEMI, FINLAND
Tel: +358 (0) 16 33 11 200 • E-mail: info@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Mobiel: safaris.fi/rovaniemi
Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 22:00 uur op +358 (0) 16 33 11 200
Bij de receptie van uw hotel
Bij het kantoor van Lapland Safaris
KINDEREN:
De prijzen voor kinderen gelden voor kinderen van 4 tot 14 jaar.
Sneeuwscooters: het kindertarief geeft kinderen het recht op een zitplaats in een slee die wordt
getrokken door de sneeuwscooter die door de gids wordt bestuurd. Kinderen die langer zijn dan
1,40 meter mogen achterop een sneeuwscooter zitten voor het volwassenentarief.
Excursies op sneeuwschoenen en ski-excursies kunnen fysiek zwaar zijn en zijn daarom niet
geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar, tenzij het programma speciaal is ontwikkeld voor
kinderen.
Kinderen van 3 jaar en jonger kunnen gratis deelnemen aan safari's. Let op: niet alle safari's zijn
geschikt voor jonge kinderen. Sneeuwscootersafari's zijn niet geschikt voor kinderen onder de 2
jaar. Lapland Safaris AC Ltd heeft het recht om deelname van kleine kinderen vanwege
veiligheidsredenen (bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of zware wegcondities) te
weigeren.
SAFARIPRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
Alle sneeuwscootersafari's zijn inclusief thermokleding, Engelstalige gids, een sneeuwscooter die
gedeeld wordt door twee deelnemers die deze afwisselend besturen, brandstof, verzekering
(maximaal eigen risico € 980), onderhoud en btw. De bestuurder van een sneeuwscooter dient
minimaal 18 jaar oud te zijn en te beschikken over een rijbewijs dat geldig is in FINLAND. Let op: het
eigen risico kan worden verlaagd tot € 150 door per safari een toeslag van € 15 per bestuurder
te betalen.

Alleen op een sneeuwscooter rijden is mogelijk. De kosten variëren per safari tussen
1-4 uur à € 45 per persoon
Meer dan 4 uur à € 85 per persoon
VERZAMELPUNTEN VOOR DE SAFARI'S:
Bij het safarikantoor, 30 minuten voor vertrek. Deelnemers die verblijven in Lapland Hotels Sky
Ounasvaara, Santa Sport, Lapland Hotels Ounasvaara Chalets, Santa's Igloos Arctic Circle,
Snowman World, Hotel Vartiosaari en Arctic Tree House worden circa 45 minuten voor vertrek
opgehaald bij hun hotel. Deelnemers die verblijven in Santa Claus Holiday Village en Nova Skyland
Hotel worden opgehaald bij de receptie van Snowman World.
ALGEMENE VOORWAARDEN:
Sneeuwscootersafari's zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de weersomstandigheden. Als
verantwoord safariorganisator behoudt Lapland Safaris AC Ltd zich het recht voor om routes,
prijzen en duur van de excursies te wijzigen zonder mededeling vooraf.
Lapland Safaris AC Ltd behoudt zich het recht voor om een safari te onderbreken wanneer een
deelnemer wordt beschouwd als een mogelijk gevaar voor zichzelf of anderen of in slechte
gezondheid verkeert. Vooruitbetaalde safari's worden niet vergoed.
De bestuurder van een sneeuwscooter is aansprakelijk voor schade aan het voertuig. Het maximale
eigen risico is € 980 per persoon/sneeuwscooter/ongeval.
LET OP: Onze programma's, met name de sneeuwschoen-, ski-, sneeuwscooter-, husky- en
rendiersafari's, kunnen lichamelijk veeleisend zijn en deelnemers kunnen worden blootgesteld aan
verschillende vormen van lichamelijke belasting en trillingen of koolstofmonoxide (bij
sneeuwscooters). Om eventuele complicaties te voorkomen en de veiligheid van alle deelnemers te
garanderen, raden wij de husky-, rendier- en sneeuwscootersafari's af voor zwangere vrouwen.
Indien er voor het programma speciale maatregelen nodig zijn (bijv. aanvullend vervoer), worden
de extra kosten niet gedragen door Lapland Safaris AC Ltd.

PROGRAMMATABEL
Prijzen woorden getoond als Volwassene/Kind. Prijzen voor kinderen gelden voor kinderen
van 4 tot 14 jaar.

1

PROGRAMMA'S

MA
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DO

VR
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Sneeuwscootersafari naar de
wildernis 2 uur

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

€99 / €74
2

Santa Claus Safari 6 uur (niet op 24
dec)
€217 / €163

3

Sneeuwscootersafari naar een
huskyboerderij 3,5 uur

κ

κ

κ

€199 / €149
4
5
6
7
8
9

IJsvissafari per sneeuwscooter 4 uur
€154 / €116
In het hart van de natuur 5-6 uur
€198
Noorderlichtsafari per sneeuwscooter
3 uur €136 / €102
Noorderlichtavontuur 4 uur
€114 / €86

κ

κ

κ

κ

κ

κ

Rendiersafari (18:30-21:00) 2-2,5 uur
Huskysafari van 10 km
€172 / €129
Gezinssafari met husky's van 3 km
€139 / €104

κ

κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

l

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

Rendiersafari naar Santa Claus Village
12 4 uur
€160 / €120
Excursie naar rendier- en
13 huskyboerderijen 2 uur en 45
min.€183 / €137

κ
κ

κ

κ
κ

κ

€155 / €116
€138 / €104

κ
κ

Excursie naar wildpark Ranua 5 uur

€138 / €104

11

κ

κ

Excursie naar het noorderlichtkamp
per bus, 2,5u €117 / €88

Rendiersafari (14:00-16:30) 2-2,5 uur
10

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

κ

Bezoek aan het geheime
14 rendiertrainingskamp van de
Kerstman 2-2,5 uur€150 / €113
15
16

Witte stilte op sneeuwschoenen 3 uur
Kotadiner in de vrije natuur 2,5-3 uur
€96 / €72

19
20

κ

24
dec.
25
dec.

€112 / €84
Diner in Snowland-iglorestaurant 2
uur €128 / €96
€98 / €69

κ

κ

Snowfun-dag 3 uur

Mystiek oudejaarsfeest 2 uur

κ

κ

€82 / €62

Excursie naar de schuilplaats van de
17 Kerstman 4 uur
€145 / €109
18

κ

26
dec.
31
dec.

