MAGISCH
LAPLAND 3.0
Groep 1
6 t.e.m. 10 maart 2022
(5 dagen / 4 nachten)

Groep 2
22 t.e.m. 26 maart 2022
(5 dagen / 4 nachten)

Dit was de plek die ik 5 jaar
geleden bezocht en waar ik
mijn hart verloren ben.
Na de reis weet je zeker waarom!
Het is een actief programma,
ver weg van de drukte, een prachtig
landschap en we logeren in een
gezellige chalet. Dat gevoel wil ik
graag met je delen tijdens onze
3e editie!

Programma
Dag 1
• Vlucht van Brussel naar Kuusamo (met tussenlanding)
• Transfer naar onze wildernislodge
• Ophalen thermische kledij die we gebruiken gedurende ons verblijf,
check in en lichte lunch
• Sneeuwschoenenwandeling
• 3-gangendiner
Dag 2
• Heerlijk ontbijt
• Sneeuwscootersafari van +/- 30 km met een stop voor soeplunch en
ijsvissen
• 3-gangendiner

Alle hoogtepunten komen
sowieso aan bod in deze
fantastische 5-daagse reis. Lapland 3.0
is een winnende combinatie van allerlei
inbegrepen activiteiten zoals
2 sneeuwscootersafari’s, bezoek aan een
rendier- en huskyfarm,
sneeuwschoenwandeling & ijsvissen.
We logeren in onze eigen luxueuze chalet met privé
kok, daar kunnen we bovendien vrij gebruik maken
van de jacuzzi, sauna, sneeuwschoenen,
langlaufski’s en sleetjes. Onze lodge heeft een
unieke ligging in de natuur, aan het meer
wat meteen ook dé ideale uitvalsbasis is
om het noorderlicht waar te nemen
als het zich voordoet.

€ 1850 p.p.min. 16 en max. 22 deelnemers
Inbegrepen
• Vluchten heen en terug vanuit Brussel
• 4 nachten in een luxe lodge o.b.v. een tweepersoonskamer inclusief
handdoeken, bed- en badlinnen, badjas en slippers.
• Begeleiding door Shana van het Reiswinkeltje.
• Alle vermelde transfers en excursies zoals in het programma omschreven
in onze privé groep.
• 1 slede/scooter per 2 personen.
• Lokale Engelstalige gids tijdens de excursies.
• Maaltijden en snacks beschreven in het programma, water/koffie/thee
inbegrepen tijdens de lunch en diner, 2 glazen wijn/bier tijdens
het diner inbegrepen
• Gebruik warme winterkledij van start eerste activiteit tot vertrek
• Reisinformatiemap
Niet inbegrepen

Dag 3
• Ontbijt
• Lange huskysafari van +/- 20 km, rondleiding op
de huskyboerderij en soeplunch
• Diner in een typische kota om te proeven van de
traditioneel klaargemaakte zalm
Dag 4
• Ontbijt
• Lange sneeuwscootersafari van +/- 50 km met
onderweg bezoek aan de rendierboerderij, waar je
van een heerlijke wildernislunch geniet en een kort
tochtje per rendierslede maakt
• Mogelijkheid tot vrije tijd in het gezellige stadje Ruka
• Afscheidsdiner in de lodge

• Optionele activiteiten zoals ice karting, buggy rally, rivierdrijven,
ski/snowboarden…
• Mogelijkheid tot overnachting in een glazen villa of sneeuwiglo
(vroeg reserveren aanbevolen)
• Budget voor extra dranken in de chalet (groepspot € 25 per persoon)
• Annulatie- en/of bijstandsverzekering
• Maaltijden/dranken aan boord van het vliegtuig
• Persoonlijke uitgaven

Dag 5
• Ontbijt en check out
• Transfer naar de luchthaven en inleveren thermische
kledij
• Terugvlucht met overstap in Helsinki
Optionele activiteiten: de mensen die houden van
een uitdaging en wat competitie kunnen mee doen
aan een ice karting race (€ 80 pp /duur excursie:
1u30) of buggytocht (€ 85 pp / duur excursie 1u30)
en de genieters kunnen heerlijk relaxen tijdens het
rivierdrijven (€ 85 pp / duur excursie 2u30). Deze
kunnen extra en exclusief voor onze groep
georganiseerd worden mits voldoende interesse.
Opmerkingen:
De inhoud van dit programma is gegarandeerd, de volgorde van
bepaalde excursies kan eventueel nog wijzigen.
Alle optionele activiteiten dienen ruim op voorhand gereserveerd
te worden om beschikbaarheid te kunnen garanderen.

Izegemsestraat 111
8800 Roeselare
051/24 24 41
info@reiswinkeltje.be

Wil je de
vorige editie nog
eens herbeleven?
Kijk dan zeker
op onze
Facebookpagina naar
het filmpje!

