LUOSTO - WINTERSAFARI'S 2018 - 2019
(geldig van 1 december 2018 t/m 14 april 2019)

1. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR DE WILDERNIS
(16:30-18:30)

dagelijks

De beste manier om de natuur te verkennen. Tijdens deze leuke safari ervaart u hoe heerlijk
het is om met een sneeuwscooter langs bevroren moerassen en door besneeuwde bossen te
rijden. Geniet van het prachtige uitzicht op de Lapse natuur. Een pauze en een warm drankje
houden uw motor draaiende.
DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€99 per volwassene
€74 per kind 4-14 jaar

€99 per volwassene
€50 per kind 4-14 jaar

€84 per volwassene
€42 per kind 4-14 jaar

2. LUOSTOSPECIAL
(10:00-13:00)
zondag)

dagelijks

(behalve

Gaat u ook graag sneeuwscooteren in een betoverend winterlandschap? Dan is dit uw safari!
De sneeuwscootertocht voert u door de bergen met een prachtig panoramisch uitzicht over
Luosto. In een gezellige kota nuttigen we koffie en een broodje bij het open vuur, waarna we weer
terugkeren naar het Safari-huis. LET OP: Deze safari wordt alleen aanbevolen voor volwassenen
en kinderen van 15 jaar of ouder.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€128 per volwassene

€128 per volwassene

€106 per volwassene

3. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN AMETHISTMIJN
13:30-15:30
di, vr

Vind uw gelukssteen!Deze prachtige safari neemt u mee op een sneeuwscooter naar de
beroemde amethistmijn. U wordt uitgenodigd in de houten huizen, die met sneeuw zijn bedekt,
maar van binnen heerlijk warm zijn. U komt meer te weten over deze paarse kwartssoort, die
ongeveer 2000 miljoen jaar geleden gevormd is in de dieptes van de oude berg. Terwijl u geniet
van een warm drankje, neemt uw gids u mee naar de fascinerende wereld van de amethist. Bij
de mijn krijgt u de gelegenheid uw eigen gelukssteen op te graven. We keren per sneeuwscooter
weer terug naar Luosto.
DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€120 per volwassene
€90 per kind 4-14 jaar

€120 per volwassene
€60 per kind 4-14 jaar

€105 per volwassene
€53 per kind 4-14 jaar

4. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN RENDIERBOERDERIJ
(09:30-13:00)

di, do

Volg de sneeuwscooterroute door de besneeuwde natuur naar een plaatselijke
rendierboerderij.Het fokken van rendieren is een belangrijke vorm van levensonderhoud in
Lapland. Op de boerderij houdt de rendierhouder een zorgvuldig geselecteerde groep
rendieren, die hij heeft getraind voor het voorttrekken van een slee. U kunt deze traditionele
manier om door de besneeuwde bossen te reizen kort proberen. Op de boerderij wordt koffie
of thee geserveerd. Na de koffiepauze gaat u per sneeuwscooter terug naar het Safari-huis.
DUUR: 3,5 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€154 per volwassene
€116 per kind 4-14 jaar

€154 per volwassene
€77 per kind 4-14 jaar

€138 per volwassene
€69 per kind 4-14 jaar

5. RENDIERSAFARI
(11:00-12:45)

wo, za

Ga mee op een onvergetelijke rendiersledetocht. Per auto wordt u naar een rendierboerderij
gebracht voor een traditionele tocht met een rendierslee door de besneeuwde bossen. Geniet
van een warme kop koffie met een broodje rond een kampvuur en kom meer te weten over het
leven van de rendieren en rendierhouders.
DUUR: 1 uur en 45 min. | PRIJZEN per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€122 per volwassene
€92 per kind 4-14 jaar

€122 per volwassene
€61 per kind 4-14 jaar

€110 per volwassene
€55 per kind 4-14 jaar

6. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN HUSKYBOERDERIJ
(09:30-12:30)

wo, za

Als u van husky's en sneeuwscooters houdt, is dit uw safari! Na een pittige rit per
sneeuwscooter bereikt u de huskyboerderij, alwaar de honden u met vriendelijk geblaf welkom
heten. Ervaar een spannende tocht van 4 kilometer in een slee die wordt getrokken door
husky's. Bij de boerderij worden warme drankjes geserveerd rond het kampvuur.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€164 per volwassene
€123 per kind 4-14 jaar

€164 per volwassene
€82 per kind 4-14 jaar

€135 per volwassene
€68 per kind 4-14 jaar

7. SPANNENDE TOCHTEN MET SNEEUWSCOOTERS EN HUSKY'S
(09:00-13:00)
ma, vr

Wilt u het rijden op een sneeuwscooter afwisselen met een huskytocht van 10 km? Dan is dit
uw safari! U gaat mee op een sneeuwscootersafari naar een huskyboerderij, waar u een rit van
10 kilometer maakt in een huskyslede. 2 personen per slee. Na afloop kunt u genieten van
warme dranken bij het vuur. Tot slot keert u per sneeuwscooter terug naar Luosto.
DUUR: 4 uur | PRIJZEN per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€202 per volwassene
€152 per kind 4-14 jaar

€202 per volwassene
€101 per kind 4-14 jaar

€165 per volwassene
€83 per kind 4-14 jaar

8. HUSKYSAFARI VAN 10 KM
(11:30-13:45)
zondag)

dagelijks

(behalve

Ga mee op een winterse safari met huskysledehonden. Na een korte tocht per auto vanuit de
stad komen we aan bij de huskyboerderij, waar we worden begroet door het geblaf van de
enthousiaste honden. Voordat de reis begint, krijgt u instructies over het besturen van de slee,
die u samen met een andere persoon deelt. Na terugkeer op de boerderij kunt u rond een
kampvuur onder het genot van warm bessensap nog even napraten met de huskyfokker over
deze bijzondere pooldieren.
DUUR: 2-2,5 uur (incl. vervoer) | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€150 per volwassene
€113 per kind 4-14 jaar

€150 per volwassene
€75 per kind 4-14 jaar

€123 per volwassene
€62 per kind 4-14 jaar

9. MIDDAG MET DE HUSKY'S
(14:00-17:30)
zondag)

dagelijks

(behalve

Als 10 kilometer met de husky's voor u niet lang genoeg is, probeer dan deze safari. Deze
safari is inclusief vervoer per auto van en naar de huskyboerderij. U maakt een tocht van circa
20 kilometer in een huskyslede. 2 personen per slee, u krijgt halverwege de tocht de
gelegenheid van plaats te wisselen. Tijdens de safari worden boven het vuur bereide koffie en
snacks geserveerd in een Lapse kota.
DUUR: 3,5 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€211 per volwassene
€158 per kind 4-14 jaar

€211 per volwassene
€106 per kind 4-14 jaar

€178 per volwassene
€89 per kind 4-14 jaar

10. HUSKYAVONTUUR
(10:00-15:00) Vanaf 6 januari 2019

zo

Dagtocht door de bossen met een huskyspan. Tijdens de tocht genieten we van een kleine
picknick. 2 personen per slee, u krijgt halverwege de tocht de gelegenheid van plaats te
wisselen. Deze safari is inclusief alle benodigde uitrusting en vervoer per auto van Luosto naar
de huskyboerderij en weer terug.
DUUR: 5 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€289 per volwassene
€217 per kind 4-14 jaar

€289 per volwassene
€145 per kind 4-14 jaar

€250 per volwassene
€125 per kind 4-14 jaar

11. HUSKYSAFARI MET OVERNACHTING
(12:00-12:00) Beschikbaar vanaf 14 januari 2019

ma, wo

Ervaar de ultieme huskysafari en overnacht in de wildernis. U rijdt met uw eigen hondenteam
en mag ze zelf leiden. De maaltijden worden samen bereid in een gezellige hut met
basisfaciliteiten. LET OP: Deze safari wordt alleen aanbevolen voor volwassenen en kinderen van
15 jaar of ouder.
Ga voor meer informatie over onze meerdaagse avonturen met husky’s en sneeuwscooters naar:
www.laplandsafaris.com/en/overnight-adventures
DUUR: 24 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
14-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

--

€688 per volwassene

€600 per volwassene

12. IJSVISSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
(13:30-16:30)

ma, do, za

Ga mee op een ijsvissafari naar een meer in de wildernis. De sneeuwscooterroute voert ons door
besneeuwde bossen, waar we een prachtig uitzicht hebben op de Lapse wildernis. We volgen de
route door witbesneeuwde velden en komen uit bij een geschikte ijsvisstek. Geniet van de stilte
terwijl u zich gereed maakt om te gaan vissen. Beproef uw geluk bij het traditionele ijsvissen en
geniet van een kop koffie en een lekker broodje bij een kampvuur. Na afloop keert u terug naar
de stad om weer lekker bij te komen.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€133 per volwassene
€100 per kind 4-14 jaar

€133 per volwassene
€67 per kind 4-14 jaar

€109 per volwassene
€55 per kind 4-14 jaar

13. TOCHT DOOR HET HOOGLAND
(09:00-15:30) Vanaf 9 januari 2019

wo, za

Het hoogtepunt voor liefhebbers van sneeuwscooters! U gaat mee op een dagtocht van Luosto
naar het Pyhä-hoogland. De lunch wordt tijdens de safari genoten in een restaurant. De rijafstand
is ongeveer 100 kilometer. LET OP: Deze safari wordt alleen aanbevolen voor volwassenen en
kinderen van 15 jaar of ouder en vergt een goede fysieke conditie.
DUUR: 6-7 uur | PRIJZEN per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
09-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

--

€194 per volwassene

€160 per volwassene

14. DAGTOCHT NAAR ROVANIEMI
(09:30-17:30) Vanaf 11 januari 2019

vr

Deze tocht, die een hele dag duurt, brengt u naar Rovaniemi, de hoofdstad van Fins Lapland.
Vervoer van en naar Rovaniemi per auto, met de mogelijkheid om ook een bezoek te brengen
aan het Arktikum Museum en Santa Claus Village.
DUUR: 8 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
11-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

---

€150 per volwassene
€75 per kind 4-14 jaar

€135 per volwassene
€68 per kind 4-14 jaar

15. NOORDERLICHTSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
Dec, jan, feb (18:00-21:00)
Maart (19:00-22:00)
(Niet beschikbaar in april)

do, za
do, za

Ervaar de poolnacht tijdens een rit door de besneeuwde bossen en over de bevroren
moerassen. Met een beetje geluk is er een heldere hemel en kunt u de maan en de sterren zien.
En misschien verschijnt zelfs de Aurora Borealis, het noorderlicht, om u de weg te wijzen. Geniet
van warme dranken en een broodje bij een kampvuur en kom meer te weten over het
noorderlicht en Lapland.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 30-03-2019

€135 per volwassene
€101 per kind 4-14 jaar

€135 per volwassene
€68 per kind 4-14 jaar

€110 per volwassene
€55 per kind 4-14 jaar

16. OP ZOEK NAAR HET NOORDERLICHT OP SNEEUWSCHOENEN
(19:30-22:00)
dagelijks
zondag)

(behalve

U maakt een sneeuwschoenwandeling onder leiding van een gids in het nachtelijke landschap
en gaat op zoek naar de beste plek om het noorderlicht te bewonderen. Tijdens de tocht worden
warme dranken geserveerd. LET OP: Deze safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar of ouder.
DUUR: 2,5 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€73 per volwassene
€55 per kind 12-14 jaar

€73 per volwassene
€37 per kind 12-14 jaar

€59 per volwassene
€30 per kind 12-14 jaar

17. BEZOEK AAN NOORDERLICHTKOTA PER AUTO
(17:30-19:30)

di

U bezoekt een noorderlichtkota voor een geïllustreerde presentatie over het noorderlicht.
Tijdens deze safari leert u meer over het natuurlijke fenomeen dat noorderlicht wordt
genoemd. Inclusief retourvervoer per auto.
DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€103 per volwassene
€77 per kind 4-14 jaar

€103 per volwassene
€52 per kind 4-14 jaar

€92 per volwassene
€46 per kind 4-14 jaar

18. LANGLAUFTOCHT
(10:30-12:30)

ma, wo, vr

Leer de basis van het langlaufen, het geliefde tijdverdrijf van de Finnen. Nadat u hebt geleerd
hoe u vooruit moet komen, leiden de sporen u door de prachtige en stille natuur van Luosto.
Inclusief instructie en de benodigde uitrusting. LET OP: Deze safari is geschikt voor kinderen
van 12 jaar of ouder.
DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€68 per volwassene
€51 per kind 12-14 jaar

€68 per volwassene
€34 per kind 12-14 jaar

€56 per volwassene
€28 per kind 12-14 jaar

19. SNEEUWSCHOENWANDELING IN HET NATIONAAL PARK

(13:00-16:00)

ma, do, zo

Ga mee op een begeleide sneeuwschoenwandeling naar de oude sparrenbossen van Luosto.
Tijdens deze tocht kunt u genieten van de stilte van de natuur en het prachtige uitzicht. Tijdens
de wandeling wordt zo nu en dan gestopt voor een kleine snack. LET OP: Deze safari wordt alleen
aanbevolen voor volwassenen en kinderen van 12 jaar of ouder.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€68 per volwassene
€51 per kind 12-14 jaar

€68 per volwassene
€34 per kind 12-14 jaar

€56 per volwassene
€28 per kind 12-14 jaar

20. SNEEUWAVONTUUR MET FATBIKES
13:30-15:30
di, za
Ga mee op een begeleide tocht op fatbikes! Nadat u uw helm, fiets en instructies voor het
omgaan met de fiets hebt ontvangen, kan het avontuur beginnen! U zult door het besneeuwde
bos rijden. De route loopt door het prachtige landschap van de regio Luosto en u kunt van de
stilte van de besneeuwde bossen en natuur om u heen genieten. Tijdens de safari wordt een stop
gehouden om bij het open vuur te genieten van warm bessensap. LET OP: Deze safari wordt
alleen aanbevolen voor volwassenen en kinderen van 12 jaar of ouder.
DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€77 per volwassene
€58 per kind 12-14 jaar

€77 per volwassene
€39 per kind 12-14 jaar

€73 per volwassene
€37 per kind 12-14 jaar

21. INTRODUCTIE TOT HET NOORDERLICHT
(19:30-22:30) Vanaf 28 december 2018

ma, vr

Vanavond draait alles om het noorderlicht. Voordat u echt op jacht gaat naar het noorderlicht,
leert u eerst meer over dit fenomeen in een multimediavertoning. Een ervaren lokale gids met
veel kennis over het noorderlicht vertelt u over de oeroude geloven en mythes en de laatste
wetenschappelijke feiten. Daarnaast kunt u luisteren naar echte radiosignalen uit de ruimte,
terwijl u geniet van de schitterende lichtshow van de natuur. LET OP: de multimediavoorstelling
is alleen in het Engels.
Daarna is het tijd om naar de hemel te gaan staren. De gids vertelt over de huidige
noorderlichtvoorspellingen en begeleidt ons op de route naar Ahvenlampi. Onderweg zal een
geschikte plek met vrij uitzicht op het noorderlicht worden gekozen die perfect is voor het
maken van foto's. Er worden warme dranken geserveerd bij het kampvuur. LET OP: Vertrekpunt

voor het programma is de receptie van Lapland Hotel Luostotunturi. Er zijn indien nodig
thermo-overalls beschikbaar.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
28-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€69 per volwassene
€52 per kind 4-14 jaar

€69 per volwassene
€35 per kind 4-14 jaar

€59 per volwassene
€30 per kind 4-14 jaar

22. DINER IN EEN KOTA IN DE WILDERNIS
(19:00-22:00)

ma, wo, za

Ervaar een traditioneel kotadiner bij het kampvuur! De avond begint met een eenvoudige
wandeling naar de sfeervolle kota in het bos. In de kota, een traditioneel Laps houten huis, staat
een heerlijke driegangendiner voor u klaar. Ontspan bij het kampvuur en geniet van de
klassieke smaken van Lapland! LET OP: Er zijn indien nodig thermo-overalls beschikbaar voor
als het 's avonds koud wordt. Dit programma heeft een vast menu, geef het van tevoren aan ons
door als u een bepaald dieet volgt of een voedselallergie hebt.
Voorbeeldmenu:
* Bospaddenstoelensoep
* Op het vuur bereide zalm
* Pannenkoeken met bessenjam
* Koffie/thee/bessensap/water
DUUR: 2,5-3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 24-03-2019

Seizoen C:
25-03 - 14-04-2019

€87 per volwassene
€65 per kind 4-14 jaar

€87 per volwassene
€44 per kind 4-14 jaar

€72 per volwassene
€36 per kind 4-14 jaar

23. BEGIN OP DE PISTE!
(13:00-14:50)

ma, wo, vr

Krijg de beginselen van het skiën veilig onder de knie bij de Ski School.Bent u een beginnende
skiër
of
wilt u uw vaardigheden na lange tijd weer eens aanscherpen? Wij helpen u om te beginnen met
skiën onder begeleiding van een skileraar. Het startpakket omvat een les van 50 minuten, een
skipas en het gebruik van de uitrusting. Na de les krijgt u een uur de tijd om zelf te skiën. LET
OP: Vertrekpunt voor het programma is het hoofdgebouw bij de skipistes (Knööli). LET OP:
Thermokleding is niet inbegrepen. Deze activiteit is geschikt voor kinderen van 6 jaar of ouder.
DUUR: 1 uur en 50 min. | PRIJZEN per seizoen
Seizoen:
01-12-2018 - 14-04-2019

€104 per volwassene
€104 per kind 6-14 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/overnightadventures

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

ALGEMENE INFORMATIE:
GELDIGHEID:
Deze safari's worden georganiseerd in Luosto van 1 december 2018 tot en met 14 april 2019.
Gegarandeerd vertrek. Voor alle safari's geldt een deelname van ten minste 2 volwassenen.
RESERVEREN EN INLICHTINGEN:
Lapland Safaris Luosto (Snow Games Ltd) • Luppokeino 2, 99555 LUOSTO, FINLAND
Tel: +358 (0) 16 624 336 • E-mail: luosto@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Bij de receptie van uw hotel • Bij het kantoor van Lapland Safaris • Mobiel: safaris.fi/luosto
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. Snow Games
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
ALGEMENE VOORWAARDEN:

Sneeuwscootersafari's zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de weersomstandigheden. Als
verantwoord safariorganisator behoudt Snow Games Ltd zich het recht voor om routes, prijzen en duur
van de excursies te wijzigen zonder mededeling vooraf.
Snow Games 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.
Als er voor het programma speciale maatregelen nodig zijn (bijv. aanvullend vervoer), worden de extra
kosten niet vergoed door Snow Games Ltd.

PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA'S

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

1. Sneeuwscootersafari naar de wildernis 2
uur

κ

κ

κ

κ

κ

κ

2. Luostospecial 3 uur

κ

κ

κ

κ

κ

κ

3. Sneeuwscootersafari naar een
amethistmijn 2 uur
4. Sneeuwscootersafari naar een
rendierboerderij 3,5 uur

κ

6. Sneeuwscootersafari naar een
huskyboerderij 3 uur
7. Spannende tochten met sneeuwscooters
en husky's 4 uur

κ

κ

κ

5. Rendiersafari 1,5-2 uur

ZO

κ
κ

κ

κ

κ

κ

κ

8. Huskysafari 10 km 2,5 uur

κ

κ

κ

κ

κ

κ

9. Middag met de husky's 3,5 uur

κ

κ

κ

κ

κ

κ

10. Huskyavontuur 5 uur

κ

11. Huskysafari met overnachting 24 uur

κ

12. IJsvissafari per sneeuwscooter 3 uur

κ

κ
κ

13. Tocht door het hoogland 6,5 uur

κ

κ

κ

14. Dagtocht naar Rovaniemi 8 uur

κ

15. Noorderlichtsafari per sneeuwscooter 3
uur
16. Op zoek naar het noorderlicht op
sneeuwschoenen 2,5 uur
17. Bezoek aan noorderlichtkota per auto 2
uur

κ

18. Langlauftocht 2 uur

κ

19. Sneeuwschoenwandeling in het
Nationaal Park 3 uur

κ

κ
κ

κ

κ

κ
κ

κ

κ

20. Sneeuwavontuur met fatbikes 2 uur

κ

κ
κ

κ

κ

κ

21. Introductie tot het noorderlicht 3 uur

κ

22. Diner in een kota in de wildernis 2,5-3 uur

κ

κ

23. Begin op de piste! 1,5-2h

κ

κ

κ
κ

κ

