KEMI – WINTERSAFARI'S 2018 – 2019
(geldig van 15 december 2018 - 13 april 2019 tenzij anders vermeld)

1. KENNISMAKING MET SNEEUWSCOOTERRIJDEN
(10:00-11:00 en 15:00-16:00)
di, do, za
Wilt u voor het eerst proberen om een sneeuwscooter te besturen, maar weet u niet of u
het kunt? Dan is dit uw safari! Tijdens de safari leert de gids u hoe u de sneeuwscooter
bestuurt en u maakt een kort ritje om aan het voertuig te wennen. We gebruiken speciale
aangepaste sneeuwscooters, waardoor het besturen eenvoudiger en veiliger is voor
beginners. En daarna bent u klaar voor langere safari's!
DUUR: 1 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
15-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 13-04-2019

€88 per volwassene
€75 per volwassene
€53 per kind 4-14 jaar €45 per kind 4-14 jaar

2. SAFARI DOOR TWEE LANDEN OP DE BOTNISCHE GOLF
(09:00-12:00) (geldig vanaf 27 december)
ma, wo, vr,
zo
Ga mee op een tocht naar een bevroren zee die twee Noord-Europese landen met elkaar
verbindt. Tijdens deze safari rijdt u met uw sneeuwscooter naar de bevroren zee en de
Zweedse grens. Bewonder de eilanden en uitgestrekte ijsvelden en proost met warm sap
op het oversteken van de grens tussen Zweden en Finland. Met een beetje geluk ziet u
misschien pooldieren of zelfs zeehonden die op het ijs liggen.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
27-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 13-04-2019

€111 per volwassene €94 per volwassene
€67 per kind 4-14 jaar €57 per kind 4-14 jaar

3. IJSVISSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
(12:00-14:30)

di, do, za

Ga mee op een sneeuwscootersafari naar de ijzige Botnische Golf. 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.
DUUR: 2,5 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
15-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 13-04-2019

€127 per volwassene €108 per volwassene
€76 per kind 4-14 jaar €65 per kind 4-14 jaar

4. WITTE STILTE OP SNEEUWSCHOENEN
(15:00-17:00)

ma, wo, vr

Ervaar het echte arctische gevoel in de noordelijke bossen en op de ijsvelden. Na een korte
sneeuwscooterrit beginnen we aan de sneeuwschoenwandeling door het schilderachtige
sneeuwlandschap. Ervaar de stilte en de schoonheid van de winterse bossen tijdens deze
sneeuwschoenwandeltocht met gids. Neem even pauze en geniet van wat hapjes, terwijl u
niets anders hoort dan het geruis van het bos. LET OP: Deze safari is geschikt voor
kinderen van 12 jaar of ouder.
DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
15-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 13-04-2019

€82 per volwassene
€70 per volwassene
€49 per kind 12-14 jaar €42 per kind 12-14 jaar

5. FATBIKE-SAFARI
(13:00-16:00) (geldig vanaf 19 januari)

ma, do, za

Fatbike-avontuur op de bevroren zee en in de aanlokkelijke archipel. De fatbikes zijn
voorzien van brede banden die zorgen voor een soepele en evenwichtige rit in de
sneeuw. Deze mooie en ontspannende fietstocht brengt u naar de bevroren zee en de
natuur van de Botnsiche golf. Terwijl u worstjes bakt en geniet van een warme drank bij
het kampvuur, krijgt u verhalen te horen over de plaatselijke natuur en het leven in
Lapland. LET OP: Deze safari is geschikt voor kinderen van 12 jaar of ouder en vereist de
basisvaardigheden voor rijden op een fiets.
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
19-01-2019 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 13-04-2019

€89 per volwassene
€53 per kind 12-14
jaar

€76 per volwassene
€46 per kind 12-14
jaar

6. LUXE OLOKOLOTOCHT
(14:00-15:30)

dagelijks (behalve zondag)

Stap op de Olokoloslee met glazen dak, die wordt voortgetrokken door een
sneeuwscooter. Geniet van de poolzee met zijn charmante eilanden die een geweldige
kans bieden om het lokale wild te zien, zoals zeearenden of rendieren. In de warme en
comfortabele Olokoloslee kunt u de altijd veranderende lucht boven u en de pracht van de
natuur om u heen observeren, terwijl u geniet van warme drankjes en snacks. LET OP:
max. 4 personen per Olokolo (max. 2 volwassenen + 2 kinderen of 1 volwassene + 3
kinderen)

DUUR: 1,5 uur | PRIJZEN: per Olokolo
Seizoen:
15-12-2018 - 13-04-2019

PRIJS: €265 per
Olokolo

7. TOUR MET GIDS NAAR HET SNEEUWKASTEEL
(11:00-11:45 en 17:00-17:45) (geldig vanaf 20 januari) dagelijks
Tijdens deze begeleide tour naar het kasteel verkent u de wereld van professioneel
ijs- en sneeuwbouwen. U leert hoe het kasteel is gebouwd, over de vele zalen in het
kasteel en wat er binnen de sneeuwmuren gebeurt. De tour omvat de entreeprijs voor het
sneeuwkasteel en een alcoholvrij welkomstdrankje.
DUUR: 30-45 min. | PRIJZEN per seizoen
Seizoen:
20-01-2019 - 13-04-2019

€51 per volwassene
€31 per kind 4-14 jaar

8. IN HET HART VAN DE NATUUR
(10:00-16:00) (geldig vanaf 27 december)
wo, za
Geniet van de geweldige omgeving tijdens deze sneeuwscootersafari in het hart van
de natuur. De tocht voert over open ijsvelden op de bevroren zee en smalle paden in het
bos naar de eerste stop, waar u de kans krijgt om te wandelen met sneeuwschoenen in het
met sneeuw bedekte bos. Bij de tweede stop krijgt u de kans om te ijsvissen terwijl uw gids
een lunch in de buitenlucht voor u bereidt bij het open vuur. Het weer in Lapland kan snel
omslaan, variërend van koud en stormachtig tot zonnig met kristalheldere, verse sneeuw.
Om die reden kan de route die we volgen met de sneeuwscooter variëren. LET OP: Deze
safari wordt alleen aanbevolen voor volwassenen en kinderen van 15 jaar of ouder en vergt
een goede fysieke conditie).
BESCHIKBAAR: 27-12-2018 - 13-04-2019
DUUR: 6 uur | PRIJZEN: per persoon
Seizoen A:
27-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 13-04-2019

€195 per volwassene

€180 per volwassene

9. NOORDERLICHTSAFARI PER SNEEUWSCOOTER
(20:00-22:00)(Niet beschikbaar in april)
ma, wo, vr, zo
Ervaar de poolnacht tijdens een rit door de besneeuwde bossen en over de bevroren zee.
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 bij een kampvuur en kom meer te weten over het noorderlicht
en Lapland.
DUUR: 2 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
15-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 30-03-2019

€134 per volwassene €114 per volwassene
€80 per kind 4-14 jaar €68 per kind 4-14 jaar

10. NOORDERLICHTKAMP OP ARCTIC ISLAND
(19:30-22:00) (geldig vanaf 27 december, niet beschikbaar in april)
di, do, za
Als de avond valt, begint het noorderlicht.Op het Arctic Adventure-eiland bekijken we een
film over de mythes en feiten over dit natuurfenomeen en spectaculaire foto's van het
noorderlicht. Er is ook tijd om het kamp te verkennen, worstjes te roosteren boven het
kampvuur en, misschien wel het leukste, een comfortabel ritje over de bevroren zee te
maken in een Olokoloslee die wordt voortgetrokken door een sneeuwscooter. Vergeet niet
om uw camera mee te nemen! Als we geluk hebben, is de lucht helder en zien we de maan,
de sterren en misschien wel het noorderlicht. Uw gids kan u tips geven over hoe u het
noorderlicht kunt fotograferen en er zijn ook statieven beschikbaar.
Safari in door sneeuwscooter voortgetrokken slee (19:30-22:00) (inclusief reistijd)
DUUR: 2,5 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
27-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 30-03-2019

€137 per volwassene €123 per volwassene
€82 per kind 4-14 jaar €74 per kind 4-14 jaar
Safari per sneeuwscooter (19:00-22:00)
DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
27-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 30-03-2019

€157 per volwassene €141 per volwassene
€94 per kind 4-14 jaar €85 per kind 4-14 jaar

11. ARCTISCH EILANDHOPPEN
(09:00-12:00) (geldig vanaf 27 december)
za

di, do,

Verken de arctische archipel in de buurt van de stad Kemi door van het ene naar het andere
eiland te skiën. U wordt in een slee die wordt voortgetrokken door een sneeuwscooter naar
Arctic Adventure Island gebracht, waar u ski's onderbindt die speciaal zijn gemaakt om de
winterse bossen te verkennen. Dit wordt zeker een avontuur dat u nooit meer vergeet! Na
het ski-avontuur kunt u genieten van Finse worstjes bij het open vuur op het eiland. Tot slot
keren we terug naar de stad in de slee achter de sneeuwscooter. LET OP: Deze safari is
geschikt voor kinderen van 12 jaar of ouder.

DUUR: 3 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
27-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 13-04-2019

€132 per volwassene
€119 per volwassene
€79 per kind 12-14 jaar €71 per kind 12-14 jaar

12. HUSKYSAFARI
(11:30-14:30)

ma, wo, vr, zo

Dit is een ongelofelijke kans om zelf een huskyspan aan te sturen! Ervaar de complete stilte
van de arctische natuur om u heen. U rijdt met een huskyslee door de ongerepte winterse
bossen. Tijdens de pauze luistert u naar de verhalen van de sleehondendrijver over de
natuur in de regio, de husky's, hun leven en hun training. De autorit naar de huskyboerderij
gaat dwars door het prachtige landschap en laat u een glimp van het lokale leven en de
natuur zien. U zit met twee personen op een slee en verwisselt halverwege van plaats.
Tijdens de safari wordt koffie geserveerd. Inclusief retourvervoer per auto.
DUUR: 3 uur (inclusief reistijd) | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen:
15-12-2018 - 13-04-2019

€189 per volwassene
€113 per kind 4-14 jaar

13. RENDIERSAFARI
(13:30-16:30)

di, do, za

Het is tijd om de rendierherder te ontmoeten, die vertelt over de traditionele rendierhouderij.
Geniet van een korte tocht in een rendierslede van 1,5 kilometer en test uw vaardigheden
in 'suopunki, het vangen van een rendier met een lasso. Na afloop worden boven het vuur
gebrouwen koffie en huisgemaakte koekjes geserveerd. Inclusief retourvervoer per auto.
DUUR: 3 uur (inclusief reistijd) | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen A:
15-12-2018 - 24-03-2019

Seizoen B:
25-03 - 13-04-2019

€127 per volwassene
€76 per kind 4-14 jaar

€121 per volwassene
€72 per kind 4-14 jaar

14. CRUISE TIJDENS HET BLAUWE UUR EN IJSBREKERSAFARI
PER SNEEUWSCOOTER
(11:00-17:30) (geldig vanaf 27 december)
dagelijks
Boek een sneeuwscootersafari naar de ijsbreker Sampo en ervaar de ultieme arctische
vrijheid!Nadat u geschikte kleding hebt aangetrokken, begint de reis naar de Sampo, die
op u wacht in het midden van de bevroren Botnische Golf. Als u bij het spectaculaire schip
bent aangekomen, laat u de sneeuwscooter achter op het ijs en stapt u aan boord van de

ijsbreker, waar u geniet van een volledige cruise met lunch en een rondleiding door het
schip. U kunt zelfs zwemmen in een survivalpak. Na het zwemmen stapt u van boord en
gaat u met de sneeuwscooter weer terug naar het safarihuis.
LET OP: De volgende informatie is benodigd over elke deelnemer om de boeking te kunnen
maken:
• Voor- en achternaam
• Aanspreekvorm (de heer, mevrouw)
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Dit programma heeft een vast menu, geef het van tevoren aan ons door als u een
bepaald dieet volgt of een voedselallergie hebt.
LET OP: Er gelden speciale regels voor annuleringen die 50 dagen of minder voor deze
safari worden gedaan:
• 50-31 dagen voor aanvang van de safari - 10% van het totaalbedrag wordt in
rekening gebracht
• 30-16 dagen voor aanvang van de safari - 50% van het totaalbedrag wordt in
rekening gebracht
• 15-0 dagen voor aanvang van de safari - 100% wordt in rekening gebracht
DUUR: 6,5 uur | PRIJZEN: per seizoen
Seizoen:
27-12-2018 - 13-04-2019

€491 per volwassene
€295 per kind 4-14 jaar

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

SEIZOENSSPECIALITEITEN
Bezoek www.laplandsafaris.com Voorbeelden van onze seizoensspecialiteiten in Kemi
• Sledetocht naar de ijsbreker Sampo
• Sneeuwscootersafari bij zonsondergang

UPGRADE UW SAFARI!
neem contact op met kemi@laplandsafaris.fi voor exclusieve excursies en laat kleding afleveren
bij uw hotel

ALGEMENE INFORMATIE:
GELDIGHEID:
Deze safari's worden georganiseerd in Kemi van 15 december 2018 tot en met 13 april 2019.
Gegarandeerd vertrek. Voor alle safari's geldt een deelname van ten minste 2 volwassenen.
RESERVEREN EN INLICHTINGEN:

Lapland Safaris SL LTD Kemi • LumiLinnankatu, 94100 Kemi (voorheen. Mansikkanokankatu 17)
94100 KEMI, FINLAND
Tel: +358 (0) 16 33 11 240 • E-mail: kemi@laplandsafaris.fi • www.laplandsafaris.com
Mobiel: safaris.fi/kemi
Dagelijks telefonisch bereikbaar tot 17:00 uur op +358 (0) 16 33 11 240
Bij de receptie van uw hotel
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 SL Ltd heeft het recht om deelname van kleine kinderen vanwege
veiligheidsredenen (bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of zware wegcondities) te weigeren.
SAFARIPRIJZEN ZIJN INCLUSIEF:
Alle safari's zijn inclusief transfer van en naar uw hotel/accommodatie in Kemi en omgeving,
thermokleding en Engelstalige gids. Sneeuwscootersafari's zijn bovendien inclusief 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:
De safari's zijn inclusief retourtransport vanaf de hieronder genoemde ontmoetingspunten. Zorg dat
u op tijd voor aanvang van het betreffende programma op het ontmoetingspunt bent.
• De verzamelpunten in Kemi:
o Hotel Palomestari 40 min
o Hotel Merihovi 30 min
o Hotel Scandic (voorheen Cumulus) 20 min
o Hostel Villa Kemi 15 min
• Het verzamelpunt voor de Seaside Grass Villas:
o Sneeuwkasteel 15 min (LumiLinnankatu, 94100 Kemi, voorheen Mansikkanokankatu
17)
• Het verzamelpunt in Haparanda/Tornio:
o Haparanda – Tornio Tourist Office/Travel Center 60 min (Kranigatan 5, 95336
Haparanda, Zweden)
ALGEMENE VOORWAARDEN:
Sneeuwscootersafari's zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de weersomstandigheden. Als
verantwoord safariorganisator behoudt Lapland Safaris SL Ltd zich het recht voor om routes, prijzen
en duur van de excursies te wijzigen zonder mededeling vooraf.
Lapland Safaris SL Ltd behoudt zich het recht voor om een safari te onderbreken als 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 Lapland Safaris SL Ltd.

PROGRAMMATABEL
PROGRAMMA'S
1

Kennismaking met
sneeuwscooterrijden 1 uur

2

Safari door twee landen op de
botnische golf 2 uur

MA

DI

WO

⚫
⚫

DO

VR

⚫
⚫

ZA

ZO

⚫
⚫

⚫

3

IJsvissafari per sneeuwscooter
2 uur

4

Witte stilte op
sneeuwschoenen 2 uur

⚫

5

Fatbike-safari 3 uur

⚫

6

Luxe Olokolotocht 1,5 uur

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

7

Tour met gids naar het
sneeuwkasteel 30-45 min

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

8

In het hart van de natuur 6 uur

Noorderlichtsafari per
sneeuwscooter 2 uur
Noorderlichtkamp op arctic
island 2,5 uur
10
·
per slee
·
per sneeuwscooter
9

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

13 Rendiersafari 3 uur
Cruise tijdens het blauwe uur
14 en ijsbrekersafari per
sneeuwscooter 6,5 uur

⚫

⚫

⚫

11 Arctisch eilandhoppen 3 uur
12 Huskysafari 3 uur

⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

⚫

