
   

 

 

RELAX WEEKPROGRAMMA 

“The Lapland Dream II” 
zondag tot zondag 

 

Dag 1 Heenreis naar Lapland en transfer naar de Arctic River Lodge. 

Passen van de warme kledij - Overlopen van het programma - Heerlijke diner 

Vanaf 6/01 wordt er een stop gemaakt aan Lainio Snow Village: een prachtig 

sneeuwhotel. Je bewondert de ice-kapel, de sneeuwkamers, de icebar en het 

icerestaurant. Na een warme lunch trek je verder richting het verblijf. 

Dag 2 Voormiddag: 

Bezoek aan de prachtige Arctic River huskykennel 

Huskytocht van 25km (halve dagtocht 2,5u). Met z’n 2 delen we een hondenspan 

van 4 tot 6 Alaska husky’s. Afwisselend kan je ‘mushen’ – het besturen van de hondenspan 

en gewoon op de slede genieten van de voorbijglijdende taiga en foto ’s nemen. 

Namiddag: vrij 

Dag 3 Voormiddag: vrij 

Namiddag:   

Sneeuwscootertocht over het ijs van prachtig bevroren meren en grote 

zalmrivieren en door dik besneeuwde sprookjesbossen (2pers./scooter – 2,5u) 

s ’Avonds: Aurora hunting: een begeleide zoektocht naar het noorderlicht met 

sneeuwraketten diep in de wildernis. Hopelijk kan je meteen genieten van de 

groene lichtsluiers aan de hemel! 

Dag 4  

 

Voormiddag: Een huskywandeling door het dik besneeuwde woud onder 

begeleiding van een hele roedel Alaskan husky’s. 

’s Middags: lunch in de lavvu (een tipi). Hier proef je echte Lapse Suovass. 

Namiddag: Buggy ice driving op een speciale racetrack 

Dag 5 

+  

Dag 6 

Vrije dag: Aanrader is de lange, begeleide sneeuwscooterexpeditie “The Great 

River of Lapland”. Of ga een volledige dag op pad met de huskyslede, samen met je 

reispartner deel je een hondenspan en geniet je van een indrukwekkende tocht 

van 40 tot wel 45km: onvergetelijk! 

Dag 7 Vrije dag: Geniet van de uitgebreide wellness mogelijkheden. 

Avond: Spectaculaire noorderlichtexcursie: in de slede van de sneeuwscooter 

rijden we naar een grote moerasvlakte, een witte woestijn waar de kansen op het 

noorderlicht de beste zijn.  

Dag 8 Terugreis 

* De volgorde van het programma kan gewisseld worden 

 

Tijdens de vrije momenten is het mogelijk om optionele activiteiten te reserveren of 

gebruik te maken van de faciliteiten in de lodge. 

 



   

 

 

 

Optioneel gebruik materiaal: 
Elke vrije dag maak je gratis gebruik van volgend beschikbaar materiaal: sauna, langlaufski's, 

sneeuwraketten en stepsledes.  

 

Optionele activiteiten: 

Noorderlicht zoektocht (21u00-23u00)   
 - met de sneeuwscooter € 95,00p.p. 
 - met de sneeuwscooter zittend in de slee € 75,00p.p. 
 - met de sneeuwraketten € 75,00p.p. 

Huskytocht (halve dagtocht) € 95,00p.p 

Sneeuwscooterdag "The Great Rivers of Lapland"   
 - 2 personen per scooter € 230,00p.p.  
 - single € 330,00p.p 

Privé jacuzzi (1 uur - max. 5 pers.) € 85,00p.p. 

Ice driving met buggy's (4 rondes op ijstrack – lokaal te reserveren) € 39,00p.p. 

Initiatie ijsvissen met gids (30min. – lokaal te reserveren) € 22,00p.p. 

Multidag met huskywandeling, Lapse lunch, initiatie ijsvissen en icebuggy 
driving:  
 

€ 143,00p.p.  
 

 
 
 
 

   
 
 


