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VOORWAARDEN

De aanbiedingen in dit krantje boek je makkelijk in een van onze TUI Shops 
of bij je vertrouwde reisagent.

• De aanbiedingen in dit krantje zijn geldig voor alle boekingen gemaakt 
in de periode 24/12/2022-9/3/2023, tenzij anders vermeld en zolang de 
voorraad strekt. 

• De vermelde prijzen zijn per persoon in een standaard tweepersoons –
kamer met ontbijt (tenzij anders vermeld).

• Voor elk arrangement werden de boekbare periodes gepubliceerd 
volgens de beschikbaarheden zoals gekend op 8/8/2022.

• De aanbiedingen in deze folder vallen onder de algemene voorwaarden 
gepubliceerd in de lopende TUI vliegvakanties 2022-2022/23.

• De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod 
tijdelijk of blijvend te schrappen.

• Voor een gedetailleerde hotelbeschrijving, algemene en bijzondere 
reisvoorwaarden: raadpleeg de TUI vliegvakanties 2022-2022/23 
of contacteer je reisagent.

De verantwoordelijke uitgever is altijd: 
TUI nv, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende
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! Een betoverend winters sprookje

! Avontuurlijke excursies als rendier- en huskysafari’s in de besneeuwde 

wildernis

! Op zoek naar het magische noorderlicht

! De poolnacht, die het witte landschap in een blauwpaarse gloed hult

! Uitstekende accommodaties in de omgeving van Ylläs en Levi

FINS LAPLAND

KLIMAAT
 A 
dec -10° 
jan -12° 
feb -11° 
maa -5° 
A: gem. dagtemp.

RUSLAND
ZWEDEN

Kemi

Kittilä
Yllas

Oulu

Levi

VAKANTIEPLAATSEN

LEVI
De berg Levi is het populairste wintersportgebied 
van Finland. In Levi kan je skiën en langlaufen, de 
skipistes zijn er ideaal voor zowel hobbyisten en 
beginners als voor families met kinderen. Winter-
sporten kan hier afgewisseld worden met leuke 
activiteiten zoals huskysafari’s, rendiersafari’s en 
sneeuwscootertochten. Plezier verzekerd! Voor 
kinderen is er ook nog Kids Land, met heel wat 
winterse activiteiten voor kinderen. Aan de voet 
van de berg bevindt zich het dorp Sirkka, waar de 
hotels gesitueerd zijn. Perfect voor de après-ski, 
want het dorp bruist van de restaurants en bars! 
Luchthaven - Levi: ± 16 km

ENONTEKIÖ
Enontekiö ligt in het uiterste noorden van Finland, 
grenzend aan Zweden en Noorwegen. Deze regio 
bestaat vooral uit wilde natuur, met heel wat 
 bergen en meren. In het Fell Lapland Nature & 
Culture Centre ontdek je de cultuur van de 
 nomadische Sami en in het natuurpark Pallas-
Yllästunturi kan je heel wat wandel- en skitochten 
maken. In het dorpje zelf is de prachtige kerk 
zeker een bezoek waard. 
Luchthaven - Enontekiö: ± 150 km 

YLLÄS
De berg Ylläs is het grootste en hoogst gelegen 
skigebied van Finland. Het maakt deel uit van het 
prachtige Pallas-Yllästunturi Nationaal Park, een 
uitgestrekt bergachtig natuurgebied. Ook hier kan 
je naar hartenlust je favoriete wintersport beoefenen: 
langlaufen, skiën of snowboarden. De prachtige 
bosrijke omgeving nodigt uit tot het maken van 
winterse wandelingen, dus trek je latten of 
sneeuwschoenen maar aan om er volop van te 
genieten! Ook hier is je verblijf niet compleet 
 zonder een huksysafari of een sneeuwscootertocht.
Aan de voet van de berg Ylläs bevinden zich twee 
pittoreske dopjes: Äkäslompolo en Ylläsjärvi. 
 Beiden zijn veel rustiger dan Levi en de après-ski 
is hier dan ook veel gemoedelijker. In Äkäslompolo 
is het koud, heel koud! Maar ook bijzonder mooi… 
Zo kan je met wat geluk het magische noorderlicht
zien. Uiteraard moeten de omstandigheden goed 
zijn. Ylläsjärvi ligt in het prachtige besneeuwde 
landschap, aan het gelijknamige, feeërieke meer. 
Een panorama als uit een sprookje! Ideaal dus 
voor wie houdt van rust maar toch dicht bij het 
skigebied van Ylläs wil verblijven. 
Luchthaven - Akäslompolo: ± 50 km

Luchthaven - Ylläsjärvi: ± 36 km

INFO
Formaliteiten: voor Belgische onderdanen volstaat
de identiteitskaart (dient nog minimaal 6 maanden 
na aankomst geldig te zijn). Andere nationaliteiten: 
info op de ambassade. Kinderen: identiteitskaart 
met foto. Voor Belgische kinderen jonger dan 
12 jaar is de Kids-ID verplicht. Meer info op  
www.eid.belgium.be. Voor een laatste update: zie 
http://diplomatie.belgium.be.
Taal: de officiële talen zijn Fins en Zweeds. Er 
wordt voornamelijk Fins gesproken, maar het 
Engels wordt er zeer goed beheerst.
Tijdsverschil: 1 uur later dan in België
Geografie: Lapland is geen echt land, maar een 
gebied dat zich uitstrekt over Finland, Noorwegen, 
Zweden en Rusland
Zon: het is een groot misverstand dat het in 
 Lapland altijd donker is. 21 december is de 
 donkerste dag. De zon is er wel, maar komt niet 
boven de horizon uit. Je ziet alleen het licht van 
de zon. Doordat dit licht wordt weerkaatst op de 
witte sneeuw is het eigenlijk veel lichter dan je zou 
denken. Vanaf januari lengen de dagen en dit veel 
sneller dan we in België gewend zijn. Elke dag wint 
men 8 minuten daglicht. Vanaf half februari is het 
er net zo lang licht als in België.

Kledij: goede, warme wintersportkleding is 
 voldoende. Het is aangewezen om je te kleden in 
laagjes: een basislaag met thermisch ondergoed, 
een warme fleece als middenlaag en een buitenste 
laag om je te beschermen tegen water, sneeuw en 
wind.
Openbaar vervoer: het openbaar vervoer in 
 Finland (bussen en treinen) is zeer goed en 
 goedkoop
Huisdieren: het is verboden huisdieren mee te 
nemen naar Fins Lapland.
Ambassade: Kortenberglaan 80, 1000 Brussel, tel: 
02 287 12 12, fax: 02 287 12 00, e-mail: sanomat.
BRY@formin.fi

24/7 ONLINE 
SERVICE

003_V1_LAPLAND_NL   3 4/08/2022   16:02



4 Fins Lapland

VERBLIJF MET EXCURSIEPAKKET 
‘ADVENTUROUS LAPLAND’ ★★★

!  8-daags  verblijf  in  Lapland  Hotel  Hetta
 !  5  excursies  inbegrepen
 !  Husky’s,  rendieren  en  het  noorderlicht
 !  Ontspannen  in  het  zwembad  en  de  sauna
 !  Mooi  gelegen  aan  de  bevroren  rivier

INFO
• 8-daags verblijf met excursiepakket ‘Adventurous Lapland’
• Wekelijkse afreizen op zondag vanaf 1/1
• Minimum 2 deelnemers
• 7 nachten verblijf in Lapland Hotel Hetta 3* in Enontekiö in kamer en ontbijt
• Excursiepakket met 5 excursies

Husky’s, rendieren en het noorderlicht, dat is wat Finland je tijdens dit avontuurlijke
verblijf met vijf excursies te bieden heeft. Het gemoedelijke Lapland Hotel Hetta 
ligt aan de oevers van de bevroren rivier Ounasjärvi. Een ideale plek om het 
 noorderlicht te spotten! Het hotel beschikt o.a. over een overdekt zwembad met 
panoramisch uitzicht, een Finse sauna en een eigen restaurant en bar. Beleef de 
hoogtepunten van Lapland op een unieke manier en dompel je onder in de cultuur 
en natuur van dit prachtige land.

PROGRAMMA

ZONDAG: BRUSSEL - KITTILÄ

Aankomst op de luchthaven van Kittilä en transfer naar het 
hotel in Enontekiö, aan de bevroren Ounasjärvi-rivier. Na het 
inchecken word je verwelkomd en krijg je verdere info over 
het week programma, de begeleiding, de omgeving en overige 
activiteiten. Het is mogelijk dat de excursies in een andere 
volgorde worden uitgevoerd, de exacte planning krijg je ter 
plaatse.

MAANDAG: SNEEUWSCOOTERSAFARI
Into the wilderness! Rond 15u. word je bij het hotel opgehaald 
voor een avontuurlijke dag in de wildernis van Lapland. Na 
een uitgebreide rijinstructie ga je op pad. Per sneeuwscooter 
maak je een schitterende rit over bevroren meren en open 
vlaktes. Wat een ervaring! Onderweg geniet je van een warm 
drankje. Je zit met twee personen op de sneeuwscooter. 
 Halverwege kan je van plaats wisselen. Duur: 2 uur.

DINSDAG: HUSKYSAFARI
Rond 10u. vertrek je naar de huskyfarm, waar je kennismaakt 
met de honden en de eigenaar. Je komt er alles te weten 
over de prachtige Siberische honden met hun typische witte 
vacht en vaak blauwe ogen. Na de uitleg over hoe je de slee 
bestuurt, begint het avontuur: je maakt een tocht door een 
sprookjesachtige omgeving. Bij terugkomst op de farm geniet 
je van een warm drankje terwijl de gids over het leven met 
honden vertelt. Je zit met twee personen in een slede. 
 Halverwege kan je van plaats wisselen. Duur: 2 uur. Totale 
afstand met de husky’s: 5 km.

WOENSDAG: BEZOEK AAN EEN RENDIEREN-
BOERDERIJ
Om 9u. vertrek je per minibus naar de rendierenboerderij. 
Hier ontmoet je hét symbool van Lapland en maak je kennis 
met de familie. De herder, die is opgegroeid op de boerderij, 
vertelt over het leven met de dieren. Hij heeft een aantal 
rendieren getraind om de slee te trekken. Tijd dus voor een 
korte rendiertocht door het kamp! Je zit met twee personen 
in een slede. Duur: 3 uur.

DONDERDAG: SNEEUWSCHOENENWANDELING
Om 11u. vertrek je voor een traditionele ‘Arctic’ wandeling 
door de besneeuwde natuur. Je krijgt speciale sneeuwschoenen
waarmee je op de sneeuw kan lopen. Voel de magie van 
 Lapland in het stille bos en geniet van de verhalen van de 
gids over de natuur en het leven in Lapland. Een welverdiend 
warm drankje staat voor je klaar. Duur: 2 uur.

VRIJDAG: SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR HET 
NOORDERLICHT
Een fijne dag om bij te komen van de avonturen van de 
 afgelopen dagen. Om 19u. ga je op sneeuwscootersafari, een 
avontuur dat in het teken staat van de magische Aurora 
Borealis, beter bekend als het noorderlicht. Met wat geluk zie 
je het dansende groene licht... Onvergetelijk! Je stopt om je 
op te warmen bij een vuur met een warm drankje en een 
snack. Je zit met twee personen op de sneeuwscooter. 
 Halverwege kan je van plaats wisselen. Duur: 3 uur.

ZATERDAG: VRIJE DAG
Vandaag heb je een vrije dag. Je kan ter plaatse in het hotel 
een keuze maken uit het excursieaanbod. Of geniet van een 
drankje bij de open haard, neem een duik in het zwembad, 
ontspan in de sauna of maak een wandeling over het bevroren
meer.

ZONDAG: KITTILÄ - BRUSSEL
Ontbijt, inleveren van de thermische kleding en transfer naar 
de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

ONZE MENING:

INFO
- overnachtingen in een tweepersoonskamer in Lapland Hotel Hetta 3* in 

 Enontekiö in kamer en ontbijt

Inbegrepen: vluchten Brussel-Kittilä-Brussel / 7 nachten in kamer en ontbijt in 
 Lapland Hotel Hetta / transfers / 5 excursies / gebruik thermische kledij

Opmerking: Deze reis is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Twee 
personen per sneeuwscooter en husky- of rendierslede. De bestuurder van de 
sneeuwscooter moet minstens 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een Europees 
rijbewijs tijdens de sneeuwscooterexcursies. Kinderen groter dan 1m40 mogen 
achterop de sneeuwscooter zitten. Kinderen kleiner dan 1m40 zitten in een slede 
die wordt voortgetrokken door de sneeuwscooter van de gids.
M.b.t. tot de sneeuwscooterexcursie is het belangrijk dat volgende informatie in 
acht wordt genomen. De bestuurder van de sneeuwscooter moet min. 18 jaar 
zijn en in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en dit document tijdens de 
excursie kunnen voorleggen. Een verzekering met een eigen franchise van 
€ 980,00 (bedrag onder voorbehoud van wijzigingen) in geval van ongeval of 
schade is inbegrepen. Je kunt ter plaatse een extra verzekering aankopen 
( optioneel) aan een prijs van € 15,00 per bestuurder (prijs onder voorbehoud 
van wijzigingen) om de eigen franchise te verminderen naar € 150,00 (bedrag 
onder voorbehoud van wijzigingen).

Code 24163 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie
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5Fins Lapland

VERBLIJF MET EXCURSIEPAKKET 
‘ADVENTURE WEEK ON THE LAKE’ ★★★

 !  8-  of  9-daags  verblijf  in  Ylläs  Lake  Hotel
 !  6  excursies  inbegrepen
 !  Onvergetelijke  ervaringen  op  sneeuw  en  ijs
 !  Rust  en  actie  in  één
 !  Verblijf  aan  het  meer  in  halfpension

INFO
• 8- of 9-daags verblijf met excursiepakket ‘Adventure on the lake’
• Afreis op zaterdag 24/12, nadien wekelijkse afreizen op zondag vanaf 1/1
• Minimum 2 deelnemers
• 7 of 8 nachten verblijf in Ylläs Lake Hotel 3* in Ylläsjärvi in half pension
• Excursiepakket met 6 excursies
• Gratis gebruik van de sauna en thermische kledij

Je verblijft in Ylläs Lake Hotel in Ylläsjärvi, vlak bij het meer en het natuurpark. Je 
wordt deze week dan ook helemaal ondergedompeld in de Finse natuur! Een 
afwisselend programma met zes bijzondere excursies onder leiding van een ervaren 
gids werd voor je samengesteld. Wat dacht je van een huskysafari of drijven tussen 
het ijs? Bovendien kan je ter plaatse, in het hotel, nog extra excursies bijboeken. 
Het wordt een week om nooit te vergeten!

PROGRAMMA

ZATERDAG: BRUSSEL - KITTILÄ (enkel bij vertrek op 
zaterdag 24/12)
Aankomst op de luchthaven van Kittilä en transfer naar het 
hotel, vlak aan het meer. Na het inchecken word je verwelkomd
met een drankje en verdere info over het weekprogramma, 
de begeleiding, de omgeving en overige activiteiten. Je krijgt 
thermische kledij die je de hele week kan gebruiken, o.a. een 
overall, laarzen, sokken en handschoenen. De rest van de dag 
is vrij te besteden.

ZONDAG: VRIJE DAG (enkel bij vertrek op zaterdag 24/12)
OF BRUSSEL - KITTILÄ (bij vertrek op zondag)
Aankomst op de luchthaven van Kittilä en transfer naar het 
hotel, vlak aan het meer. Na het inchecken word je verwelkomd 
met een drankje en verdere info over het weekprogramma, 
de begeleiding, de omgeving en overige activiteiten. Je krijgt 
thermische kledij die je de hele week kan gebruiken, o.a. een 
overall, laarzen, sokken en handschoenen. De rest van de dag 
is vrij te besteden.

MAANDAG: SNOWVILLAGE MET SNEEUWSCOOTER
Na een eerste instructie stap je op de sneeuwscooter en 
 vertrek je naar Lainio SnowVillage. Dit ijshotel wordt elk jaar 
opnieuw opgebouwd. Elke kamer is anders en wordt door 
lokale studenten gedecoreerd. Verder is er ook een ice-bar, 
een restaurant en zelfs een kapel, waar je in een bijzondere 
sfeer kan trouwen. Voor je weer vertrekt, is er nog tijd voor 
een warm drankje en een snack. Je zit met twee personen op 
de sneeuwscooter. Halverwege kan je van plaats wisselen. 
Verblijf je in een eenpersoonskamer, dan zit je alleen op de 
sneeuwscooter. Duur: 3 uur. Totale afstand op de sneeuw-
scooter: 25 km.

DINSDAG: KING OF YLLÄS - DE HEUVEL OP 
MET DE SNEEUWSCOOTER
Vandaag wacht je een echte uitdaging: de hoogste ‘fell’ van 
de streek beklimmen met de sneeuwscooter! Gelukkig gaat 
het niet in rechte lijn naar boven... Bij helder weer stop je 
regelmatig om te genieten van de omgeving en de vergezichten. 
Je kan zelfs Zweden zien! Bovenop de berg geniet je van een 
snack en een warm drankje, daarna ga je via de andere kant 
weer naar beneden en rijd je door de met sneeuw bedekte 
bossen terug. In geval van slechte weercondities op de berg 
Ylläs zal de sneeuwscootersafari een ander traject volgen. Je 
zit met twee personen op de sneeuwscooter. Halverwege kan 
je van plaats wisselen. Verblijf je in een eenpersoonskamer, 
dan zit je alleen op de sneeuwscooter. Minimumleeftijd: 13 jaar. 
Duur: 3 uur. Totale afstand op de sneeuwscooter: 25 km.

WOENSDAG: TRADITIONELE TOCHT MET 
 RENDIEREN
Vandaag ga je op pad met een herder en zijn rendieren. In 
een traditionele slede trek je door de bossen naar de tipi van 
de herder. Hier stop je voor een warm drankje en vertelt de 
herder je de verhalen en legendes uit vroegere tijden. 
 Terugkeer naar het hotel per bus. Je zit met twee personen 
in een slede. Totale afstand van de rendiertocht: 4 km. Duur: 
2 uur.

DONDERDAG: SNEEUWSCHOENWANDELING
Vanuit het dorpje Ylläsjärvi maak je een wandeling met 
sneeuwschoenen door het prachtige omringende bos. Een 
gemakkelijk bewandelbaar pad leidt je naar het bevroren 
moerasland. Wie zich avontuurlijk voelt, kan zich ook een 
eigen weg banen door de diepe sneeuw! Aan het moeras 
 steken we het vuur aan en genieten we van een warm 
drankje en koekjes. Tijdens deze uitstap leer je de natuur van 
Lapland kennen. Aangeraden voor kinderen vanaf 12 jaar. 
Duur: 2,5 uur. Totale afstand wandeling: 2-3 km.

VRIJDAG: ICE FLOATING
In een speciaal pak zak je langzaam in het water van het 
meer... Je drijft in een wak tussen de ijsschotsen. Een unieke 
ervaring! Daarna is het hoog tijd om weer op te warmen, en 
waar kan dat beter dan rond een haardvuur, met een warm 
drankje en koekjes? Minimumlengte: 1m20. Duur: 2,5 uur.

ZATERDAG: HUSKYSAFARI ‘THRILL OF THE 
ARTIC DOGS’
Een van de hoogtepunten van de week! Met de bus ga je 
naar de huskyfarm, waar je eerst leert mennen en het span 
aansturen. Daarna trek je eropuit met de husky’s voor een 
tocht van zo’n 5 km door het Nationale Park. Hier heerst, op 
het hijgen van de honden na, de absolute stilte. Een 
 prachtervaring! Je zit met twee personen in een slede. 
 Halverwege kan je van plaats wisselen. Totale afstand met de 
husky’s: 5 km. Duur: 1,5 uur.

ZONDAG: KITTILÄ - BRUSSEL
Inleveren van de thermische kleding en transfer naar de 
luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

INFO
- overnachtingen in een één- of tweepersoonskamer in Ylläs Lake Hotel 3* in 

Ylläsjärvi in halfpension

Inbegrepen: vluchten Brussel-Kittilä-Brussel / 7 (vertrek op zondag) of 8 nachten
(vertrek op zaterdag 24/12) in halfpension in Ylläs Lake Hotel / transfers / 
6 excursies / gebruik thermische kledij

Opmerking: de bestuurder van de sneeuwscooter moet minstens 18 jaar zijn en 
in het bezit zijn van een Europees rijbewijs tijdens de sneeuwscooterexcursies. 
Twee personen per sneeuwscooter. Verblijf je alleen in een kamer, dan zit je 
alleen op de sneeuwscooter. Kinderen groter dan 1m40 mogen achterop de 
sneeuwscooter zitten. Kinderen kleiner dan 1m40 zitten in een slede die wordt 
voortgetrokken door de sneeuwscooter van de gids.
M.b.t. tot de sneeuwscooterexcursie is het belangrijk dat volgende informatie in 
acht wordt genomen. De bestuurder van de sneeuwscooter moet min. 18 jaar 
zijn en in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en dit document tijdens de 
excursie kunnen voorleggen. Een verzekering met een eigen franchise van 
€ 980,00 (bedrag onder voorbehoud van wijzigingen) in geval van ongeval of 
schade is inbegrepen. Je kan ter plaatse een extra verzekering aankopen 
( optioneel) aan een prijs van € 15,00 per bestuurder (prijs onder voorbehoud 
van wijzigingen) om de eigen franchise te verminderen naar € 150,00 (bedrag 
onder voorbehoud van wijzigingen).

Code 24160 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

005_V1_LAPLAND_NL   5 4/08/2022   16:02



6 Fins Lapland

VERBLIJF MET EXCURSIEPAKKET 
‘ADVENTURE WEEK IN THE FOREST’ ★★★

 !  8-  of  9-daags  verblijf  in  hotel  Ylläsrinne
 !  5  excursies  inbegrepen
 !  Sneeuwscooter-  én  huskysafari
 !  Gratis  sauna  en  fitness
 !  Rustig  gelegen  in  een  bosrijke  omgeving

INFO
• 8- of 9-daags verblijf met excursiepakket ‘Adventure week in the forest’
• Afreis op zaterdag 24/12, nadien wekelijkse afreizen op zondag vanaf 1/1
• Minimum 2 deelnemers
• 7 of 8 nachten verblijf in Ylläsrinne 3* in Ylläsjärvi in halfpension
• Excursiepakket met 5 excursies

We hebben een programma van vijf excursies voor je uitgestippeld, de ene nog 
spectaculairder dan de andere. Een tocht met rendieren of husky’s, een sneeuw-
scootersafari... Je komt ogen tekort. Krijg je niet genoeg van deze leuke excursies? 
Geen probleem! Ter plaatse, in het hotel, kan je er nog extra bijboeken. Je verblijft 
in hotel Ylläsrinne in Ylläsjarvi, waar je na een goedgevulde dag nog even kan 
opwarmen in de fitness of de sauna, die inbegrepen zijn tijdens je verblijf.
• Gratis gebruik van de sauna en thermische kledij

PROGRAMMA

ZATERDAG: BRUSSEL - KITTILÄ (enkel bij vertrek op 
zaterdag 24/12)
Aankomst op de luchthaven van Kittilä en transfer naar het 
hotel, vlak aan het meer. Na het inchecken word je verwelkomd
met een drankje en verdere info over het weekprogramma, 
de begeleiding, de omgeving en overige activiteiten. Je krijgt 
thermische kledij die je de hele week kan gebruiken, o.a. een 
overall, laarzen, sokken en handschoenen. De rest van de dag 
is vrij te besteden.

ZONDAG: VRIJE DAG (enkel bij vertrek op zaterdag 24/12) 
OF BRUSSEL - KITTILÄ (bij vertrek op zondag)
Aankomst op de luchthaven van Kittilä en transfer naar het 
hotel, vlak aan het meer. Na het inchecken word je verwelkomd
met een drankje en verdere info over het weekprogramma, 
de begeleiding, de omgeving en overige activiteiten. Je krijgt 
thermische kledij die je de hele week kan gebruiken, o.a. een 
overall, laarzen, sokken en handschoenen. De rest van de dag 
is vrij te besteden.

MAANDAG: LANGLAUFLES
Beginner of doorwinterde langlaufer die een opfrissing kan 
gebruiken? Deze les is voor jou! We vertrekken in Ylläsjärvi 
langs een goed onderhouden langlaufspoor. Onderweg 
 stoppen we voor een warm drankje en koekjes vooraleer we 
in stijl weer naar het dorpje glijden. Het spoor is verlicht van 
6u. tot 22u., dus achteraf heb je nog tijd om zelf te oefenen. 
Minimumleeftijd: 8 jaar. Duur: 2,5 uur. Afstand: 2-6 km.

DINSDAG: VRIJE DAG
Vandaag heb je een vrije dag. Je kan ter plaatse in het hotel 
een keuze maken uit het excursieaanbod.

WOENSDAG: TRADITIONELE TOCHT MET RENDIEREN
Vandaag ga je op pad met een herder en zijn rendieren. In 
een traditionele slede trek je door de bossen naar de tipi van 
de herder. Hier stop je voor een warm drankje en vertelt de 
herder je de verhalen en legendes uit vroegere tijden. Terug-
keer naar het hotel per bus. Je zit met twee personen in een 
slede. Duur: 2 uur. Totale afstand van de rendiertocht: 4 km.

DONDERDAG: SNEEUWSCOOTERAVONTUUR MET 
IJSVISSEN
Met de sneeuwscooter rijden we naar een meer, waar je de 
technieken leert om te gaan ijsvissen. Met een beetje geluk 
vangen we baars en witvis. Het middagmaal wordt geserveerd 
aan het meer, waarna we terugkeren naar Ylläsjärvi. Je zit 
met twee personen op de sneeuwscooter. Halverwege kan je 
van plaats wisselen. Verblijf je in een eenpersoonskamer, dan 
zit je alleen op de sneeuwscooter. Duur: 5 uur. Totale afstand 
op de sneeuwscooter: 35-40 km.

VRIJDAG: PER SNEEUWSCOOTER OP ZOEK NAAR 
HET NOORDERLICHT
Bij avondval op een sneeuwscooter door het magische 
 landschap... een bijzondere ervaring! We rijden door het bos 
en stoppen bij een meertje, waar we bij het open vuur 
opwarmen met een drankje. Bij helder weer kunnen we 
 sterren spotten: de Poolster, Orion, Sirius... Misschien hebben 
we zelfs het geluk het noorderlicht te zien! Je zit met twee 
personen op de sneeuwscooter. Halverwege kan je van plaats 
wisselen. Verblijf je in een eenpersoonskamer, dan zit je 
alleen op de sneeuwscooter. Duur: 3 uur. Totale afstand op 
de sneeuwscooter: 15 km.

ZATERDAG: HUSKYSAFARI ‘THRILL OF THE ARTIC 
DOGS’
Een van de hoogtepunten van de week! Met de bus ga je 
naar de huskyfarm, waar je eerst leert mennen en het span 
aansturen. Daarna trek je eropuit met de husky’s voor een tocht
van zo’n 5 km door het Nationale Park. Hier heerst, op het 
hijgen van de honden na, de absolute stilte. Een prachtervaring! 
Je zit met twee personen in een slede. Halverwege kan je van 
plaats wisselen. Duur: 1,5 uur. Totale afstand met de husky’s: 
5 km.

ZONDAG: KITTILÄ - BRUSSEL
Inleveren van de thermische kleding en transfer naar de 
luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

ONZE MENING:

INFO
- overnachtingen in een één- of tweepersoonskamer in hotel Ylläsrinne 3* in 

Ylläsjärvi in halfpension

Inbegrepen: vluchten Brussel-Kittilä-Brussel / 7 nachten in halfpension in 
 Ylläsrinne (gratis sauna en fitness) / transfers / 5 excursies / gebruik thermische 
kledij

Opmerking: de bestuurder van de sneeuwscooter moet minstens 18 jaar zijn en 
in het bezit zijn van een Europees rijbewijs tijdens de sneeuwscooterexcursies. 
Twee personen per sneeuwscooter. Kinderen groter dan 1m40 mogen achterop 
de sneeuwscooter zitten. Kinderen kleiner dan 1m40 zitten in een slede die 
wordt voortgetrokken door de sneeuwscooter van de gids.
M.b.t. tot de sneeuwscooterexcursie is het belangrijk dat volgende informatie in 
acht wordt genomen. De bestuurder van de sneeuwscooter moet min. 18 jaar 
zijn en in het bezit zijn van een Europees rijbewijs en dit document tijdens de 
excursie kunnen voorleggen. Een verzekering met een eigen franchise van 
€ 980,00 (bedrag onder voorbehoud van wijzigingen) in geval van ongeval of 
schade is inbegrepen. Je kan ter plaatse een extra verzekering aankopen 
( optioneel) aan een prijs van € 15,00 per bestuurder (prijs onder voorbehoud 
van wijzigingen) om de eigen franchise te verminderen naar € 150,00 (bedrag 
onder voorbehoud van wijzigingen).

Code 24162 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

006_V1_LAPLAND_NL   6 4/08/2022   16:02



7Fins Lapland | Levi

LAPLAND HOTEL SIRKANTÄHTI MET 3 EXCURSIES ★★★

Levi

 !  Gezellige  sfeer,  goede  keuken  en  service
 !  3  excursies  inbegrepen
 !  Husky-  en  sneeuwscootersafari
 !  Bezoek  rendierboerderij
 !  Op  100  m  van  het  centrum

SPORT & ONTSPANNING
• Gratis: sauna, 3 excursies: huskysafari 

van 10 km (duur: 2,5-3u, 2 personen 
per slede, thermische kledij inbegrepen), 
bezoek aan de rendierboerderij met 
rendierrit van 1 km (duur: 2-2,5u, 
2 personen per slede, thermische 
 kledij inbegrepen) en een avondlijke 
sneeuwscootersafari op zoek naar het 
noorderlicht (duur: 3u, 2 personen per 
sneeuwscooter, thermische kledij 
inbegrepen)

• Betalend: massage

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), houten vloer/
laminaat, sauna, wifi in de meeste 
kamers (gratis), tv, koelkast, droogkast 
en waterkoker
• Standaardkamer (2 pers. / 2 volw.+ 

1 kind) (type 20)
• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 

mogelijk bij maximale bezetting)
• 70 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Restaurant (ontbijtbuffet en avondmaal)
• Bar

LIGGING
• Op 100 m van het centrum
• Op 100 m van een langlaufspoor en 

skibus
• Op 300 m van de skipiste met lift en 

verhuur
• Op 500 m van de skischool
• Op ± 14 km van de luchthaven 

( transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Ruimte voor ski’s
• Wifi (gratis) in een deel van het resort

Op wandelafstand van het centrum vind 
je het gezellige Lapland Hotel Sirkantähti. 
De skipiste met alle faciliteiten voor 
sneeuwplezier is ook vlakbij. In het 
 restaurant van het hotel kan je proeven 
van de lokale keuken. En wat is er leuker 
dan na een dag in de frisse buitenlucht 
ontspannen in de privésauna op je 
kamer? Bovendien zijn er nu drie 
 excursies inbegrepen: een avontuurlijke 
huskysafari van 10 km, een bezoek aan 
de rendierboerderij met een rendierritje 
van 1 km én een avondlijke sneeuw-
scooter safari op zoek naar het 
 noorderlicht.

Code 24014 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSION
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8 Fins Lapland | Levi

LEVI HOTEL SPA ★★★★

Levi

 !  Tophotel  in  Levi
 !  Moderne  kamers
 !  Waterpret  voor  groot  en  klein
 !  Tijd  voor  jezelf  in  het  spacentrum
 !  Op  300  m  van  de  skipiste

SPORT & ONTSPANNING
• Gratis: stoombad, kinderspeelruimte 

met o.a. klimrekken en ‘foam pit’, 
 toegang tot ‘Spa Water World’ met 
12 overdekte zwembaden (verwarmd), 
bubbelbaden, 2 overdekte kinderbaden
(verwarmd), glijbaan, sauna’s, 
1 zwembad in openlucht (verwarmd), 
2 bubbelbaden in openlucht (verwarmd)

• Betalend: fitness

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), laminaat, wifi 
(gratis), flatscreen-tv, koelkast, waterkoker, 
safe (gratis) en droogkast
• Standaardkamer (2 pers.) (type 20)
• Superieure kamer (2 pers.) met 

 badjas en slippers en balkon (type 22)
• Familiekamer (2-4 pers.), 1 grote 

ruimte met afscheiding, zonder toeslag
(type 21)

• Juniorsuite (2-4 pers.) met badjas en 
slippers, sauna en balkon (type 23)

• Eén persoon in dubbele kamer
(type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar): € 8/verblijf (ter 
plaatse te betalen)

• 183 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant (ontbijt en avondmaal

in buffetvorm)
• A-la-carterestaurant (grill/bar)
• Pizzeria
• Burger King
• Bar

LIGGING
• Op 400 m van het centrum
• Op 300 m van de skipiste met lift en 

verhuur
• Op 400 m van skischool, bus en 

 langlaufspoor
• Op ± 14 km van de luchthaven 

( transfer heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Kinderspeelruimte met klimrekken, 

‘foam pit’, iglobouwen...
• Ruimte voor ski’s
• Lockers voor ski’s
• Schoonheidssalon
• Wasserette (zelfbediening)
• Honden toegelaten op aanvraag 

(€ 10/nacht), niet toegelaten bij het 
zwembad

• Wifi (gratis) in een deel van het resort

De naam zegt het zelf: in Levi Hotel Spa 
staat wellness centraal. Overdekte 
zwembaden met jetstralen, verwarmd 
openluchtzwembad, sauna’s... of zie je 
een korte maar verkwikkende sprong in 
het ijskoude bad wel zitten? En de 
 skipiste, die is natuurlijk vlakbij!

Standaardkamer

Code 24016 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

HALF
PENSION

VERWARMD
ZWEMBAD

OVERDEKT
ZWEMBAD

VOOR FAMILIES
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9Fins Lapland | Levi

HOTEL LEVI PANORAMA ★★★★

Levi

 !  Modern  hotel  met  uitstekende  ligging
 !  Prachtig  uitzicht  in  het  panoramisch  café
 !  Gratis  kabelbaan  naar  Levi
 !  Onmiddellijk  aan  de  skipiste

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant (maaltijden in 

 buffetvorm of met tafelbediening)
• A-la-carterestaurant in een apart 

gebouw
• Bar, panoramisch café

SPORT & ONTSPANNING
• Gratis: sauna, fitness

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), houten vloer, 
telefoon, wifi (gratis), tv, minibar 
( betalend), theefaciliteiten, safe (gratis) 
en geluiddicht raam
• Standaardkamer (2-3 pers. / 2 volw.+ 

2 kind. / 3 volw.+ 1 kind) (type 20)
• Superieure kamer (2-3 pers. / 

2 volw.+ 2 kind. / 3 volw.+ 1 kind), 
 ruimere kamer (type 21)

• Eén persoon in dubbele kamer, op 
aanvraag (type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 170 kamers

FACILITEITEN
• Roomservice (tijdens de openingsuren 

van het restaurant)
• Ruimte voor ski’s
• Cinema
• ‘Samiland’ tentoonstelling
• Wifi (gratis) in het hele resort

LIGGING
• Direct aan de skipiste met lift
• Centrum bereikbaar via de weg 

(4 km), te voet via 740 treden of met 
de gratis kabelbaan (9.30-21u.)

• Op 400 m van een skischool
• Op 600 m van een langlaufspoor
• Op ± 14 km van de luchthaven 

(t ransfer heen en terug inbegrepen)

Welkom op de piste! Hotel Levi Panorama
is uitstekend gelegen, onmiddellijk aan 
de skipiste van Levi en met het centrum 
vlakbij. Dit moderne hotel beschikt over 
een prima restaurant en ‘s avonds kan 
je er, na een deugddoende sauna, 
genieten van het prachtige uitzicht over 
de stad en de omringende natuur. Zoek 
zeker eens de pure gezelligheid op in 
het panoramisch café.

Standaardkamer

 Code 24026 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTHALF
PENSIONGRATIS

WIFI

VOOR FAMILIES
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10 Fins Lapland | Ylläs (Akäslompolo)

COTTAGES YLLÄS ★★★

Ylläs (Akäslompolo)

 !  Sfeervolle  vakantiewoningen
 !  In  een  bosrijke  omgeving
 !  Met  open  haard  en  haardhout
 !  Met  eigen  sauna
 !  Rustige  ligging

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(bad of douche), houten vloer of 
 tegelvloer, tv, kitchenette met koelkast, 
oven, microgolfoven, afwasmachine, 
 koffiezetapparaat en 4 kookplaten, 
 wasmachine, sauna, open haard, salon, 
mezzanine en terras
• Rijtjeshuis (1-4 pers., 40 m2): 1 slaap-

kamer (type 40)
• Kinderbedje (0-2 jaar) op aanvraag: 

€ 44/verblijf
• Bedlinnen en badhanddoeken: € 20/

pers./week
• Haardhout inbegrepen
• Waarborg gevraagd bij aankomst 

( kredietkaart)

FACILITEITEN
• Gratis gebruik van sneeuwschoenen 

en langlaufski’s
• Wifi (gratis) aan de receptie

LIGGING
• De rijtjeshuizen liggen op 500-1000 m 

van het centrum
• Skibushalte op 600 m
• Op ± 50 km van de luchthaven 

( transfer heen en terug inbegrepen)

Een bijzonder sfeervolle setting midden 
in de bossen! En dan die optrekjes... één 
en al gezelligheid. Ze zijn stuk voor stuk 
verschillend, maar allemaal hebben ze 
een cosy open haard, heel veel houten 
accenten en een hoogsteigen sauna. 
Sneeuwschoenen en langlaufski’s 
gebruik je hier het hele verblijf gratis. Ter 
plaatse in het hoofdkantoor, de plaats 
waar de check-in gebeurt, kan je leuke 
excursies zoals husky-, sneeuwscooter- 
en rendiersafari’s bijboeken.

Rijtjeshuis Rijtjeshuis

Rijtjeshuis

Rijtjeshuis

Rijtjeshuis

Code 24022 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ALLEEN
VERBLIJF

VOOR FAMILIES
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11Fins Lapland | Ylläs (Ylläsjärvi)

LAPLAND HOTEL SAAGA MET 5 EXCURSIES ★★★★

Ylläs (Ylläsjärvi)

 !  Zwembad  met  bubbelbad,  sauna  en  stoombad
 !  5  excursies  inbegrepen
 !  Zoektocht  naar  het  noorderlicht
 !  Leuke  husky-  en  sneeuwscootersafari
 !  Vlak  bij  de  skipiste

SPORT & ONTSPANNING
• Overdekt zwembad (verwarmd), 

 kinderbad (verwarmd)
• Gratis: fitness, stoombad, sauna, 

bubbelbad en 5 excursies (thermische 
kledij inbegrepen gedurende de hele 
week): wintertrails per fatbike (duur: 
2,5 uur, warme chocolademelk 
 inbegrepen, mogelijk vanaf januari), 
sneeuwscootersafari naar de wildernis 
(duur: 2 uur, 2 pers. per sneeuwscooter),
zoektocht naar het noorderlicht op 
sneeuwschoenen (duur: 2,5 uur, 
warme drank inbegrepen), huskysafari 
van 10 km (duur: 3 uur, warme drank 
inbegrepen), bezoek aan het SnowVillage
met avondmaal (3 gangen) in het 
 ijshotel (mogelijk vanaf januari)

• Betalend: massages en behandelingen
in het spacentrum

VERBLIJF
Alle kamers beschikken over badkamer 
(douche, haardroger), tegelvloer/houten 
vloer, tv en droogkast
• Standaardkamer (2 pers.) (type 21)
• Superieure kamer (2 pers.) met balkon

(type 20)
• Eén persoon in dubbele kamer, op 

aanvraag (type 28)
• Eén persoon in dubbele superieure 

kamer met balkon, op aanvraag 
(type 29)

• Kinderbedje (0-2 jaar) gratis (niet 
mogelijk bij maximale bezetting)

• 84 kamers

RESTAURANTS & BARS
• Hoofdrestaurant (ontbijt en avondmaal

in buffetvorm)
• A-la-carterestaurant (avondmaal, 

gesloten in december)
• Bar

LIGGING
• Op 4 km van het centrum van Ylläs
• Op 50 m van de skipiste met lift en 

langlaufspoor
• Op 200 m van de skischool en ski-

verhuring
• Skibushalte op 10 m
• Op ± 40 km van de luchthaven (transfer

heen en terug inbegrepen)

FACILITEITEN
• Wifi (gratis) in een deel van het resort

Breng je dag door op de latten en warm 
‘s avonds op in het zwembad of de 
sauna. Lapland Hotel Saaga ligt vlak bij 
de skipiste, en voor wie eens iets anders 
wil, is er ook een langlaufspoor. De 
kamers zijn modern ingericht en voorzien
van alle comfort. Deze winter zijn er ook 
vijf excursies inbegrepen (drie in 
 december): een avontuurlijke huskysafari 
van 10 km, een avondlijke zoektocht 
naar het noorderlicht op sneeuw-
schoenen, een leuke sneeuwscootersafari, 
een bezoek aan het befaamde sneeuw-
hotel mét diner in het bijzondere 
 ijsrestaurant en een fi etstocht met 
 fatbikes doorheen het besneeuwde 
landschap (sneeuwhotel en fatbikes niet 
mogelijk in december).

Standaardkamer

Code 24028 | Contacteer je reisagent voor de actuele prijs van je droomvakantie

ONZE MENING:

ONTBIJTOVERDEKT
ZWEMBAD
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OOK VOOR DEZE VAKANTIES KUN JE BIJ ONS TERECHT
TUI Exotische vakanties • TUI Vliegvakanties • VIP Selection 

• TUI Skivakanties • TUI Vakanties Dichtbij
• TUI Citytrips...

Echo. Echo.
Echo. Echo.
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