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

1. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR DE WILDERNIS
(15:00-17:00)
ma, do, zo
Geniet van de verfrissend koude winterdag door met een sneeuwscooter door de
besneeuwde bossen te crossen!U krijgt eerst enkele rij- en veiligheidsinstructies, maar
daarna wordt het tijd voor avontuur. Terwijl u door de besneeuwde bossen rijdt, wordt u
ondergedompeld in de overweldigende natuur van Lapland. Onderweg genieten we van
een heerlijke pauze met warm bessensap. Tot slot gaat u per sneeuwscooter terug naar de
Safari-club.
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. SNEEUWSCOOTERSAFARI VOOR CROSSLIEFHEBBERS
(11:00-14:00)
di, vr
Dit is dé sneeuwscootersafari voor degenen die hun rijvaardigheid echt willen
verbeteren.Met deze safari kunt u verschillende routeprofielen proberen waar u een goede
indruk krijgt over de manier waarop u met de sneeuwscooter om moet gaan. U berijdt de
sneeuwscooter zonder passagier, wat u een extra gevoel van vrijheid geeft. Onderweg krijgt
u een aantal prachtige uitzichten over de enorme bossen te zien. Tijdens de safari wordt
warm bessensap geserveerd. LET OP: deze safari is alleen toegankelijk voor personen van
18 jaar of ouder die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, aangezien alle deelnemers een
sneeuwscooter besturen.
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

€178 per volwassene

€178 per volwassene

€145 per volwassene

3. NOORDERLICHTSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
(19:00-22:00/22:30)
ma, wo, vr
Niet beschikbaar in april
Ervaar een exotische arctische avond door met de sneeuwscooter door besneeuwde
bossen te rijden.Met een beetje geluk is de lucht helder en krijgt u de maan, sterren en zelfs
het noorderlicht te zien. Geniet van een heerlijk worstje en warme drank rond het kampvuur,
voordat u uiteindelijk weer per sneeuwscooter terugkeert naar het Safari-clubhuis. LET OP:
Deze safari is uitsluitend bedoeld voor personen van 15 jaar of ouder
DUUR: 3-3,5 uur | PRIJZEN: per seizoen

Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

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

Seizoen C:
25-03 - 31-03-2019

€132 per volwassene

€132 per volwassene

€108 per volwassene

4. IJSVISSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
(11:00-15:00)

ma, wo, vr

Ga mee op een sneeuwscootersafari naar een meer in de wildernis, waar de vissen erom
smeken gevangen te worden.Beproef uw geluk met traditioneel ijsvissen en leer, als u iets
vangt, hoe u de vis klaarmaakt boven een kampvuur. Geniet van een snack en een
verkwikkend kopje koffie in de buitenlucht rond het kampvuur. Per sneeuwscooter keert u
terug naar de Safari-club.
DUUR: 4 uur (ongeveer) | 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

€138 per volwassene
€104 per kind 4-14 jaar

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

€113 per volwassene
€57 per kind 4-14 jaar

5. RENDIERSAFARI
(14:00-17:00)
(13:30-16:30)

do
za

Deze rendiertocht neemt u mee diep de wildernis in, waar u meer te weten komt over de
traditionele rendierhouderij van een echte rendierherder. U heeft genoeg tijd om te genieten
van het prachtige landschap tijdens een rit in een rendierslede van 4 kilometer. Er worden
boven het vuur gebrouwen koffie en huisgemaakte koekjes geserveerd.Vervoer per auto.
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

€161 per volwassene
€121 per kind 4-14 jaar

€161 per volwassene
€81 per kind 4-14 jaar

€145 per volwassene
€72 per kind 4-14 jaar

6. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR EEN RENDIERBOERDERIJ
(10:30-15:00)
di, zo
Een ontspannen sneeuwscootersafari door schilderachtige landschappen naar een
idyllische rendierboerderij.U komt meer te weten over de traditionele rendierhouderij en
maakt een ritje van 2 km in een rendierslee. Rondom een gezellig open vuur worden warme
dranken en koekjes geserveerd. Per sneeuwscooter keert u terug naar de Safari-club.
DUUR: 4,5 uur (ongeveer) | 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

€159 per volwassene
€119 per kind 4-14 jaar

€159 per volwassene
€80 per kind 4-14 jaar

€145 per volwassene
€72 per kind 4-14 jaar

7. HUSKYSAFARI
Als u op zoek bent naar een onvergetelijke ervaring, probeer dan deze sportieve
huskysledetocht.We maken een avontuurlijke reis door de wildernis met vriendelijke
husky's, die erg graag rennen. Na deze snelle rit kunt u in alle rust genieten van een kop
warm bessensap, terwijl u luistert naar fascinerende verhalen over het dagelijkse leven van
deze prachtige dieren. Vervoer per auto.

Huskysafari van 10 km
(13:00-16:00)

do, vr

DUUR: 3 uur (incl. vervoer, huskyrit 1 uur, tijden bij benadering)
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

€185 per volwassene
€139 per kind van 4-14
jaar

€185 per volwassene
€139 per kind van 4-14
jaar

€158 per volwassene
€119 per kind 4-14 jaar

Huskysafari van 5 km
(10:00-12:30)
(13:00-15:30)

ma, za
di

DUUR: 2,5 uur (incl. vervoer, huskyrit 0,5 uur, tijden bij benadering)
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

€116 per volwassene
€87 per kind 4-14 jaar

€116 per volwassene
€87 per kind 4-14 jaar

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

8. HUSKYSAFARI (HELE DAG)
(08:30-15:30)
(Beschikbaar vanaf 16 januari)

wo, za

Een echt onvergetelijke hondenslee-ervaring! Als u alle benodigde kleding hebt ontvangen,
vertrekt u per bus naar de huskyboerderij, waar u kennis maakt met de honden en te horen
krijgt hoe u uw eigen span honden kunt mennen. Daarna trekt u de natuur in met uw eigen
slee en span dolenthousiaste honden. Tijdens de safari wordt er gepauzeerd om foto's te
maken van de schitterende natuur en geniet u van een warm drankje en een heerlijke lunch
in de openlucht. Na een memorabele safaridag met de honden wordt het tijd om de slee
terug te dirigeren naar de boerderij, waar u meer te weten komt over het leven op de
huskyboerderij. LET OP: deze safari is alleen geschikt voor volwassenen.
DUUR: 7 uur (incl. vervoer, huskyrit 5 uur, tijden bij benadering)
PRIJZEN: per seizoen
Seizoen B:
16-01 - 24-03-2019

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

€433 per volwassene

€367 per volwassene

9. WITTE STILTE OP SNEEUWSCHOENEN
(10:00–13:00)
(12:00-15:00)

ma, di
zo

Daag uzelf uit tijdens een sneeuwschoenavontuur door het schilderachtige
sneeuwlandschap. Ervaar de stilte en de schoonheid van de winterse bossen tijdens deze
sneeuwschoenwandeltocht met gids. Tijdens de tocht wordt warm bessensap geserveerd.
LET OP: Voor deze excursie is een goede basisconditie voldoende. Deze safari is geschikt
voor kinderen van 12 jaar of ouder.
DUUR: 3 uur (ongeveer) | 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

10. OP SNEEUWSCHOENEN OP ZOEK NAAR HET
NOORDERLICHT
(19:30-22:00)

di, do

Niet beschikbaar in april
Ga mee voor een unieke, exotische ervaring op sneeuwschoenen.Nadat u de
sneeuwschoenen in ontvangst hebt genomen en instructie hebt gekregen over het gebruik,
beginnen we aan de wandeling door de maagdelijk witte sneeuw en bewonderen we het
uitzicht, dat u anders niet zou kunnen zien. Als het weer goed is en we een beetje geluk
hebben, krijgen we het noorderlicht te zien, evenals een schitterend uitzicht over de
omringende vlaktes die baden in het maanlicht. LET OP: Voor deze excursie is een goede
basisconditie voldoende. Deze safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar of ouder.
DUUR: 2,5 uur (ongeveer) | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
01-12-2018 - 06-01-2019

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

Seizoen C:
25-03 - 31-03-2019

€74 per volwassene
€56 per kind 12-14 jaar

€74 per volwassene
€37 per kind 12-14 jaar

€60 per volwassene
€30 per kind 12-14 jaar

11. LANGLAUFTOCHT
(11:00-13:00)

di, za

Maak de ski’s vast, steun op de skistokken en glijd over de loipe door de smetteloze witte
sneeuw.Staat u voor het eerst op de ski’s, dan krijgt u de basistechnieken van het
langlaufen uitgelegd. De prijs is inclusief huur van de skibenodigdheden tot 17:00 uur, zodat
u na de excursie nog op eigen gelegenheid en in uw eigen tempo verder kunt langlaufen.
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

12. ALTAI-SKITOCHT
(10:00-13:00)

wo, vr

Geniet van het skiën door het bos!Een Altai-ski is een korte, makkelijk te gebruiken bosski
die de beste kenmerken van een sneeuwschoen en ski combineert. U hoeft geen skiervaring te hebben. We maken een rustige skitocht door het stille witte woud met een pauze
om wat warms te drinken. Uw gids vertelt verhalen over de plaatselijke geschiedenis en de
enorme natuur rondom. De tocht eindigt met een gezellige koffiepauze en traditioneel Fins
zoet gebak. LET OP: Deze safari is geschikt voor 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

€84 per volwassene

€84 per volwassene

€72 per volwassene

€63 per kind 12-14 jaar

€42 per kind 12-14 jaar

€36 per kind 12-14 jaar

13. WINTERSPOREN OP EEN FATBIKE
10:00-12:30 Beschikbaar vanaf 7 januari 2019

ma, do

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 besneeuwde
landschappen rijden. Tijdens de tocht kunt u genieten van de stilte van de verstilde bossen
en de natuur om u heen. Onderweg nemen we een korte pauze om te genieten van een
kop warme chocolademelk.LET OP: Deze safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar of
ouder en vereist de basisvaardigheden voor rijden op een fiets.
DUUR: 2,5 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
07-01 - 24-03-2019

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

€86 per volwassene

€80 per volwassene

€43 per kind 12-14 jaar

€40 per kind 12-14 jaar

14. EXCURSIE NAAR SNOWVILLAGE
Beschikbaar vanaf 11 december 2018 (behalve op 21 december)
Beleef de magische wereld van sneeuw en ijs. In SnowVillage treft u een enorme iglo vol
schitterend ingerichte kamers, ijssculpturen, een ijskapel en een ijsrestaurant aan. Uw gids
leidt u rond door een dorp dat geheel is opgetrokken uit sneeuw en vertelt fascinerende
verhalen over het ontstaan. Er wordt een verwarmend drankje geserveerd in de ijsbar en u
kunt rustig alle kunstwerken van sneeuw en ijs bekijken voordat u per bus naar Ylläs wordt
teruggebracht. Het verzamelpunt is bij het kantoor van Lapland Safaris in Äkäslompolo of
Ylläsjärvi.

Dagexcursies (10:00-12:30/13:00)

wo, za

DUUR: 2,5-3 uur (ongeveer, inclusief vervoer) | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
11-12-2018 - 06-01-2019

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

Seizoen C:
25-03 - 06-04-2019

€91 per volwassene
€72 per kind 4-14 jaar

€91 per volwassene
€72 per kind 4-14 jaar

€82 per volwassene
€64 per kind 4-14 jaar

Avondexcursie (17:30-20:30/21:00)

di, vr

DUUR: 3 uur (ongeveer, inclusief vervoer)| PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
11-12-2018 - 06-01-2019

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

Seizoen C:
25-03 - 05-04-2019

€94 per volwassene
€74 per kind 4-14 jaar

€94 per volwassene
€74 per kind 4-14 jaar

€84 per volwassene
€66 per kind 4-14 jaar

15. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR SNOWVILLAGE
(10:00-14:30)

wo

Beschikbaar vanaf 12 december 2018 (behalve op 19 december)
Vertrek op uw sneeuwscooter over bevroren meren en door de besneeuwde bossen van
Lapland naar het beroemde SnowVillage.In SnowVillage treft u een enorme iglo vol
schitterend ingerichte kamers, een ijsbar en een ijsrestaurant aan. U krijgt een heerlijke
lunch in het gezellige houten restaurant en uw gids neemt u mee op een tocht door de
omgeving. Na het bezoek is het tijd om op uw sneeuwscooter door het adembenemende
Lapse landschap terug te reizen naar de Safari Club.
DUUR: 4,5 uur (ongeveer) | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
12-12-2018 - 06-01-2019

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

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

€197 per volwassene
€148 per kind 4-14 jaar

€197 per volwassene
€99 per kind 4-14 jaar

€161 per volwassene
€81 per kind 4-14 jaar

16. DINEREN IN SNOWVILLAGE
(17:45-21:00)

di, vr

Beschikbaar vanaf 11 december 2018 (behalve op 21 december)
Geniet van een onvergetelijke avond in het teken van sneeuw en ijs in SnowVillage. Na
aankomst geniet u in het schitterende ijsrestaurant van een uniek, onvergetelijk
driegangendiner, terwijl u op ijsstoelen aan een ijstafeltje zit in het betoverende
IJsrestaurant. Na het eten kunt u de schitterend ingerichte kamers, ijssculpturen en kapel
van SnowVillage verkennen of een drankje (mét ijs) drinken in de ijsbar. Per bus wordt u
aan het einde van een onvergetelijke avond weer teruggebracht naar Ylläs. LET OP: Dit
diner bestaat uit een vast menu, geef het van tevoren aan ons door als u een bepaald dieet
volgt of een voedselallergie hebt.
DUUR: 3 uur (ongeveer, inclusief vervoer) | PRIJZEN per seizoen
Seizoen A:
11-12-2018 - 06-01-2019

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

Seizoen C:
25-03 - 05-04-2019

€144 per volwassene
€120 per kind 4-14 jaar

€144 per volwassene
€120 per kind 4-14 jaar

€138 per volwassene
€116 per kind 4-14 jaar

17. OVERNACHTEN IN SNOWVILLAGE
Beschikbaar vanaf 28 december 2018 (behalve 30 december)
Beleef een onvergetelijke nacht in een iglo!Omdat de temperatuur in SnowVillage tussen 2 en -5°C is, is een nacht in een iglo een exotische maar comfortabele ervaring. Onze
comfortabele slaapzakken houden u warm, terwijl de verstilde schoonheid van SnowVillage
u een onvergetelijke nacht bezorgt. Voordat u naar bed gaat, kunt u in het schitterende
ijsrestaurant genieten van een driegangendiner en de opzienbarende ijssculpturen,
gedecoreerde kamers en gangen en de ijskapel bewonderen. Na een memorabele nacht
en een smakelijk ontbijt in het houten restaurant wordt u per bus weer teruggebracht naar
Ylläs. De bus vertrekt om 10:00 (behalve op wo en za, dan vertrekt hij om 10:30) LET OP:
Dit diner bestaat uit een vast menu, geef het van tevoren aan ons door als u een bepaald
dieet volgt of een voedselallergie hebt.
Per bus naar SnowVillage (17:30/17:45-10:30)
dagelijks
Deze excursie is inclusief retourvervoer per bus. Toeslag eenpersoonskamer: € 90 per
persoon netto
DUUR: 17 uur
PRIJZEN: per persoon in een 2 persoonskamer, extra bed op verzoek.
Seizoen:
28-12-2018 - 06-04-2019

€307 per volwassene
€153 per kind 4-14
jaar
Op een sneeuwscooter naar SnowVillage (17:00-10:30)
di, za
Bij deze excursie vertrekt u op een sneeuwscooter naar SnowVillage. U wordt de volgende
ochtend per bus teruggebracht. Toeslag eenpersoonskamer: € 90 per persoon netto

DUUR: 18 uur
PRIJZEN: per seizoen, per persoon in een 2 persoonskamer, extra bed op verzoek.
Seizoen A:
28-12-2018 - 06-01-2019

Seizoen B:
07-01 - 06-04-2019

€421 per volwassene
€316 per kind 4-14
jaar

€421 per volwassene
€211 per kind 4-14
jaar

18. PROEFPAKKET SKIËN
(14:00-15:30)
(14:00–15:30)
(12:00–13:30)

Kennismaken met alpineskiën
Kennismaken met snowboarden
Kennismaken met telemarken

di
wo
vr

Tijdens deze kennismakingen maakt u kennis met de wereld van het skiën.De activiteit vindt
plaats op de nabijgelegen hellingen en is inclusief 1,5 uur skiles, huur van
standaarduitrusting voor alpineskiën/telemarken/snowboarden en gratis gebruik van
beginnersliften tijdens en na de les. Let op:
•
•
•
•
•

alleen beschikbaar in Äkäslompolo, niet in Ylläsjärvi.
Ontmoetingspunt voor het programma is Skicentrum Ylläs-Ski, Äkäslompolo,
kantoor van Ylläs Ski School.
Er is geen thermokleding beschikbaar.
De proefles alpineskiën is geschikt voor personen van 5 jaar of ouder. De proefles
snowboarden is geschikt voor personen van 7 jaar of ouder.
De proefles telemarken is alleen geschikt voor volwassenen.

DUUR: 1,5 uur | Prijzen: €65 per persoon (volwassene of kind) gedurende het
seizoen

SPECIALITEITEN
VIND UW EIGEN NATUUR!
We bieden ook daghuur van bijvoorbeeld 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: yllas@laplandsafaris.fi

ALGEMENE INFORMATIE:
GELDIGHEID:
Deze safari's worden georganiseerd in Ylläs van 1 december 2018 t/m 14 april 2019, tenzij anders
aangegeven in de programmabeschrijving. Gegarandeerd vertrek. Voor alle safari's geldt een
deelname van ten minste 2 volwassenen.
RESERVEREN EN INLICHTINGEN:
Lapland Safaris West LTD Ylläs • Tunturintie 22, 95970 ÄKÄSLOMPOLO, FINLAND
Tel: +358 (0)16 569 666 • E-mail: yllas@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 21:00 uur op +358 (0) 16 569 666
Bij de receptie van uw hotel • bij het kantoor van Lapland Safaris • online: safaris.fi/yllas
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.
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 West 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:
Het trefpunt wordt bevestigd na reservering.
ALGEMENE VOORWAARDEN:
Sneeuwscootersafari's zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de weersomstandigheden. Als
verantwoord safariorganisator behoudt Lapland Safaris West Ltd zich het recht voor om routes,
prijzen en duur van de excursies te wijzigen zonder mededeling vooraf. Lapland Safaris West 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. Onze programma's kunnen risicovol zijn voor zwangere vrouwen vanwege
bijvoorbeeld koolstofmonoxide, trillingen en andere lichamelijke belastingen. Aarzel daarom zeker niet om
contact op te nemen met onze medewerkers als u zich zorgen maakt!

Indien er voor het programma speciale maatregelen nodig zijn (bijv. aanvullend vervoer), worden de
extra kosten niet gedragen door Lapland Safaris West Ltd.

PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA'S

MA

DI

WO

DO

VR

1. Sneeuwscootersafari naar de wildernis 2
uur
2. Sneeuwscootersafari voor
crossliefhebbers 3 uur
3. Noorderlichtsafari per sneeuwscooter 33,5 uur









4. IJsvissafari per sneeuwscooter 4 uur










Huskysafari 5 km





















8. Huskysafari (hele dag) 7 uur





10. Op sneeuwschoenen op zoek naar het
noorderlicht 2,5 uur



11. Langlauftocht 2 uur









12. Altai-skitocht 3 uur
13. Wintersporen op een fatbike 2,5 uur






9. Witte stilte op sneeuwschoenen 3 uur





7. Huskysafari 10 km

ZO



5. Rendiersafari 3 uur
6. Sneeuwscootersafari naar een
rendierboerderij 4,5 uur

ZA






14. Excursie naar SnowVillage 3 uur









- overdag









- 's avonds









15. Sneeuwscootersafari naar SnowVillage
4,5 uur




16. Dineren in SnowVillage 3 uur



17. Overnachten in SnowVillage
- per auto
- per sneeuwscooter















18. Proefpakket skiën 1,5 uur
- alpineskiën
- snowboarden
- telemarken









