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HET BESTE VAN LAPLAND
Uitgestrekte wouden met bomen kreunend onder
een dik pak sneeuw. Te midden daarvan talloze
bevroren rivieren en meren met een ijslaag tot wel
80 cm dik. De stilte ervaren zoals wij ze in Europa
niet meer kennen. Het zijn slechts een paar troeven
die u zal ontdekken op deze unieke reis naar
Lapland met SamAc vzw.
Te midden van de uitgestrekte wildernis in Lapland
komt u terecht in Levi, een gezellig winterdorp waar
u ook een van de beste skigebieden van Finland
aantreft. Dit wordt onze uitvalsbasis voor een ideale
verkenning van Lapland: het leefgebied van de Sami
met hun rendieren.

Bij het samenstellen van deze reis hebben we ervoor
gezorgd dat u alle toppers van Lapland beleeft
tijdens een aantal onvergetelijke excursies.
Naast de klassieke excursies als een
sneeuwscootertocht en een huskysafari zal u ook
ijsvissen en een rit maken met de rendierslede. U
maakt zelfs een tocht met sneeuwschoenen en
dineert in het prachtige kader van het Sneeuwhotel
“Snow Village” en de Northern Light Ranch. Twee
unieke locaties ver weg van alle lichtvervuiling en
dus ideaal om het noorderlicht te spotten.

5 dagen / 4 nachten

SamAc vzw zorgt voor een onvergetelijk wintervakantie in Fins Lapland. Net boven de poolcirkel, in
Levi, zullen de vele activiteiten er voor zorgen dat u deze reis nooit zal vergeten.”

Dag 1:

Vlucht naar Kittilä
Onze reisleider verwelkomt u ’s ochtends op de
luchthaven van Zaventem (of ter plaatse in Kittilä)
en zal u de komende 5 dagen onder zijn of haar
vleugels nemen. Vanaf Brussel gaat u met Finnair
(overstap via Helsinki) of Brussels Airlines
(rechtstreekse vlucht!) naar Kittilä. Na een korte
transfer komt u aan in Levi waar u de komende 5
dagen verblijft in het gekozen vier sterren hotel.
’s Avonds dineren we in het hotel. Je verblijft in het
centrum van het gezellige dorpje Levi met de
skipistes.
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Dag 2:

Spannende
sneeuwscootersafari
Na een heerlijk ontbijt haalt u de thermische
kledij op die u mag houden tot het einde van
de reis. U krijgt een thermisch pak,
thermische laarzen, handschoenen en een
balaclava (een muts die over heel uw hoofd
past). Zo bent u de komende dagen meteen
bestand tegen de koude.
Vandaag krijgt u daarbovenop ook nog een
helm voor het besturen van de
sneeuwscooter.
U ontvangt meteen de nodige uitleg over hoe
u de sneeuwscooter bestuurt en nadien
vertrekt u vanuit Levi door de uitgestrekte
bossen en over de bevroren meren.
U neemt per twee personen plaats op de
scooter en uiteraard kan u eens van plaats
wisselen als u dat wenst.
Let wel: een geldig rijbewijs voor het besturen
van de scooter is vereist! Onderweg
voorziet uw gids een heerlijke soeplunch en
wordt er ook nog een stop gemaakt om te
ijsvissen.
Uw gids leert u eerst de knepen van het vak
en nadien kan u zelf proberen om een
vis te vangen.
Hierna gaat de tocht per sneeuwscooter
terug naar Levi (totale duur van de excursie is
ongeveer 4 uur). In de namiddag bent u nog
even vrij.
Uw reisleider geeft u de nodige info indien u
ter plaatse nog extra excursies zou willen
boeken of zou willen skiën of langlaufen.
Diner in een typisch Laps restaurant “Kammi”
in Levi centrum.
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Dag 3:

Rendiersafari, sneeuwschoenwandeling & Northern Light Ranch
Na het ontbijt trekken we naar een rendierboerderij. Wegens het nomadenleven nemen rendieren van
oudsher een belangrijke positie in. We maken kennis met de rendierhoeder, die ons wegwijs maakt in de
Sami-cultuur en tradities. Een korte rendiersledetocht (1km) laat u ervaren hoe een rendiersafari in zijn
werk gaat.
Na de lunch op de boerderij binden we de sneeuwschoenen aan en leert onze gids ons hoe we dankzij deze
‘bever’-sneeuwschoenen rechtop kunnen blijven op dik besneeuwde wandelpaden. We maken samen een
tocht met de sneeuwschoenen langs paden en diepsneeuw en keren nadien terug Bij valavond gaan we
naar de exclusieve ‘Northern Lights Ranch’ waar we zullen genieten van een gastronomisch 3-gangendiner.
Tijdens het diner kunnen we de rendieren observeren. Als de weersomstandigheden het toelaten is dit de
ideale plaats om het noorderlicht te aanschouwen.

LEVI
De bergen in Fins Lapland zijn niet
te vergelijken met de bergen in de Alpen,
zelfs niet met de bergen in buurlanden Zweden
en Noorwegen. Finland heeft zijn tunturi’s,
boomloze bergen die er vriendelijk en tegelijk
uitdagend bijliggen. Het skioord van Levi is al jaren
dé trekpleister voor skiliefhebbers in Finland. Ondanks
dat de bergen er minder hoog zijn, vormen ze toch een
uitdaging door de variatie aan pistes.
Geniet van de panoramische uitzichten vanop de
heuvelflank terwijl u afdaalt van de skipistes. Het
skigebied van Levi werd in 2016 nog uitgeroepen tot
“skiresort van het jaar”. 27 Liften brengen u naar
meer dan 40 pistes (waarvan 15 verlicht) die
u in alle richtingen weer naar de voet van
de berg leiden. U kan ter plaatse heel
gemakkelijk materiaal huren.

Dag 4:

Hondensledetocht en diner in ijsrestaurant
U heeft vandaag de voormiddag vrij voor een
optionele activiteit of om heerlijk te skiën of
wandelen. Rond de middag heeft u een transfer
naar de huskyfarm en maakt u een rit van 10km met
de hondenslede. Uiteraard wordt u eerst voorzien
van de nodige info.

sneeuwhotel krijgen we een rondleiding met een
lokale gids en krijgt u een drankje aangeboden. Na
het bewonderen van de ijssculpturen en het
imposante sneeuwbouwwerk, begeven we ons naar
het ijsrestaurant voor een gastronomisch 3gangendiner.

Elke hondenspan wordt voortgetrokken door
ongeveer 6 honden. Eén persoon bestuurt de
hondenslede en de andere neemt plaats in de slede.
Uiteraard kunt u na verloop van tijd even wisselen.
Soeplunch ter plaatse en transfer terug naar Levi
centrum.

We bevinden ons nu weerom een heel eind weg van
steden als Levi of Kittilä. Hier is heel weinig
lichtvervuiling. Uw reisleider zal voor u af en toe
buiten een kijkje nemen om te zien of er
noorderlicht te spotten valt. Als dit het geval zou
zijn, wordt u verwittigd zodat u snel naar buiten kunt
om dit prachtige natuurfenomeen te
aanschouwen.

Voor het diner deze avond hebben we een speciale
omkadering voorzien. Tegen de late namiddag
hebben we een transfer van 45 minuten naar
Lainio Snowvillage. In dit wereldberoemde

Transfer terug naar uw hotel.

LAINIO SNOW VILLAGE
Elk jaar opnieuw worden ongeveer 20 miljoen kilo sneeuw en 350.000 kilo kristalhelder natuurlijk ijs gebruikt om het spectaculaire Snow Village te bouwen. Jaar na jaar
verandert Snow Village van vorm, grootte en
ontwerp om bezoekers te blijven verbazen.
De kamers worden gebouwd en ontworpen
door de beste artiesten!
SnowVillage beslaat een oppervlakte van ongeveer 20.000 vierkante meter en bestaat uit
een Snow Hotel, een Ice Restaurant, een Ice
Bar en een Ice Chapel.
De jaarlijkse constructie van Snow Village begint wanneer de temperatuur eind oktober
of begin november daalt tot ongeveer -10°
C. Slapen, dineren en het Snow Village bezoeken is een aangename ervaring wanneer
u geschikte winterkledij draagt. Dit omdat
de temperatuur van SnowVillage steeds een
comfortabele -2° en -5° C is.

Dag 5:

Vlucht terug
De ochtend na het ontbijt bent u nog even vrij om te genieten van de faciliteiten van het hotel of de natuur
errond. U dient eveneens uw thermische kledij in te leveren. Nadien gaat het jammer genoeg huiswaarts
met Finnair (via Helsinki) of Brussels Airlines (rechtstreeks) naar Brussel.
Gelukkig keert u huiswaarts
met een lading vol fantastische herinneringen aan Lapland en een aantal spannende
excursies en wie weet… met het unieke beeld van het noorderlicht.

“De inhoud van het programma is gegarandeerd. De volgorde van bepaalde excursies of diners kan op een aantal data wijzigen.”

DE SAMI

De oorspronkelijke bewoners van NoordScandinavië zijn de Sami. Bij ons staan de Sami beter
bekend als de Lappen, maar zij geven er de voorkeur
aan om Sami te worden genoemd.
Ze noemen hun leefgebied Sápmi, een gebied dat
zich uitstrekt over Noord-Zweden, Fin- land,
Noorwegen en het Russische Kola-schiereiland. De
Sami is een van de grootste etnische groeperingen
in Europa. Hun bevolkingsgroep bestaat uit
ongeveer 70.000 à 100.000 personen waarvan
ongeveer de helft in het Noorse deel van Lapland
woont.
De oorspronkelijke Sami levensstijl, die werd gedomineerd door jagen, vissen en handel voeren, werd
bewaard tot de late middeleeuwen. Rond 1500 begonnen de Sami zich te settelen.
Door de té intensieve jacht, ten gevolge van de vele
taksen die de Sami moesten betalen, begon het
aantal rendieren sterk te dalen. Sami trokken
daarom naar de kust, fjorden of meren en gingen
over tot het hoeden van rendieren in combinatie
met jacht en visserij. Het houden van rendieren
werd de belangrijkste wijze van bestaan.
Rendieren zorgen voor melk, vlees, vacht en
transport. De Sami organiseerden zich in
gemeenschappen van families, siida genoemd. De
mannen werkten samen bij het jagen, vissen,
hoeden en het maken van gereedschap. Vrouwen
kookten en maakten kledij. Elke familie had zijn
eigen kenteken en herderfamilies gebruikten deze
om hun rendieren te onderscheiden van anderen.

BREAK SOKOS HOTEL LEVI
****
Het levendige Break Sokos Hotel Levi ligt in Fell Lapland, ten noorden van de
poolcirkel, in het bergdorp Levi.
Break Sokos Hotel Levi is ideaal voor een bezoek aan Levi, bovendien
comfortabel en centraal gelegen. Geniet van een charmante omgeving met
een groot aantal voorzieningen die speciaal zijn ontworpen voor reizigers
zoals jij.
Sokos Hotel Levi is een charmant hotel met een flatscreen-tv en een minibar
in de kamers. Daarnaast kun je tijdens je verblijf eenvoudig gebruikmaken
van gratis wifi.
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Het poollicht is één van de indrukwekkendste verschijnselen in de natuur: het is
een lichtverschijnsel in de aardatmosfeer dat bij duisternis kan worden
waargeno- men. Men ziet het vooral op hoge geografische breedtes en dat
betekent dat het verschijnsel vooral ‘s winters zichtbaar is. Andere namen zijn
noorderlicht of Aurora Borealis. Als het poollicht zich voordoet, zien we vaak
een lichte gloed of is het licht zichtbaar als bewegende bogen, stralenbundels of
gordijnen van licht en heel zel- den is het zelfs vlammend. Soms staat aan de
noordelijke horizon een boog waaruit de lichtstralen als zoeklichten omhoog
schieten.

BELANGRIJKE INFO
Alle info op www.samac.be
Hou er rekening mee dat de volgorde van het
programma kan wijzigen. Alle excursies zijn onder
voorbehoud van wijzigingen.
Aan boord van de vluchten worden geen
maaltijden voorzien. Voorzie je zelf best van een
lunchpakket voor op de heenvlucht (geen
vloeistoffen in de handbagage). Voor de dag van
terugkeer is ook geen lunch voorzien. Je kan hier
op de luchthaven iets kopen.
Minimum 2 volwassenen per excursie.
Bij een sneeuwscootertocht en een huskytocht
geldt daarenboven dat minstens een van beide de
scooter of hondenslede dient te besturen.
Een normale fysieke conditie is voldoende om
deel te nemen aan deze reis.

Alle excursies ter plaatse worden begeleid
door een Engelstalige gids. Onze eigen
reisleider is tevens ook steeds aanwezig.
De bestuurder van een sneeuwscooter
moet minstens 18 jaar zijn en in het bezit
zijn van een geldig rijbewijs B. Er geldt
nultolerantie voor het besturen van een
sneeuwscooter!
Single reizigers delen steeds ter plaatse een
hondenslede of sneeuwscooter

WAAROM DEZE REIS BOEKEN?
Zeer volledig programma qua excursies en maaltijden.
Vlaamse begeleider ter plaatse.
Noordelijke ligging van de accommodatie, dus heel sneeuwzeker!
Ideaal gebied om te skiën of te langlaufen (facultatief).
Twee avonden culinair genieten in “the middle of nowhere” dus grote kans op noorderlicht.
Alle belangrijkste excursies inclusief!
Geleid bezoek aan een van de indrukwekkendste sneeuwhotels ter wereld: Lainio Snow
Village. Perfecte vluchten met heel korte transfers! Geen verloren uren in de bus!

Nordkapp

Kirkenes
Tromsø

NOORWEGEN

FINL AND
Levi

Kiruna

Kittilä

ZWEDEN
Rovaniemi
Kuusamo
Luleå
Oulu

Inbegrepen
Internationale vluchten met Finnair
(via Helsinki) of rechtstreeks met
Brussels Airlines
4 nachten in het vermelde hotel
1x diner in het hotel
1x diner in Kammi restaurant
1x diner in Lainio Snowvillage
1x diner in Northern Light Ranch
3x lunch
Alle vermelde excursies
Reisbegeleider ter plaatse
Thermische kledij ter plaatse

Alle transfers
Annulerings- en/of bijstandsverzekering
Fooien chauffeur

Niet inbegrepen

Dranken en persoonlijke uitgaven
Lunch dag 1 en dag 5
Supplement single : €399

Prijs per persoon*
− € 2175 (op basis van een 2 persoonskamer).
Bij inschrijving vóór 01/09/2022. Na deze supplement
van €35.

*Prijzen werden berekend op basis van de huidige luchtvaarttarieven en huidige19
wisselkoers (datum 9/04/22). Prijzen onder voorbehoud van beschikbaarheid en
eventuele koerswijzigingen, toeslagen van de leveranciers, mogelijke toeslagen voor fuel- of luchthaventaksverhoging .
SamAc vzw behoudt zich het recht toe het programma aan te passen aan plaatselijke omstandigheden. SamAc vzw behoudt zich het recht activiteiten te wijzigen of
annuleren.

SamAc - vzw
Emile Vanderveldestraat 80 3290 Diest
013/33.65.44
info@samac.be
www.samac.be

