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DE LAATSTE WILDERNIS VAN EUROPA! 

Zweeds Lapland 
Ongerepte en weidse natuur! 

 
 

Geen voorgekauwde routes met markeringen, maar puur avontuur door de laatste grote wildernis van 

Europa. Tijdens de excursies zal je geen andere toeristen tegenkomen, enkel rendieren, elanden of 

misschien wel een bruine beer! Een kleine groepsgrootte van maximaal 12 personen (of minder) biedt 

een perfecte balans tussen groepssfeer én een goede natuurervaring. 

Samen met ‘Xplore the North’ bieden we programma’s aan die je nergens anders kan vinden. We 

dromen zelf weg bij het horen van namen als ‘Call of the Wild’ of ‘Magic Lights’.  

Gedurende het hele verblijf wordt je voorzien van luxe donzen outdoorkledij van het Noorse merk 

Bergans… gaande van warme winterlaarzen tot een berenmuts. Hiermee wordt de koude trotseren plots 

leuk! 

Wij bieden 4 verschillende programma’s aan namelijk: Actief weekprogramma “Call of the Wild”, Relax 

weekprogramma “Lapland Dream II”, Midweek programma “Magic Lights II” en Weekend programma 

“Husky Nature Break”. 

 

   

 



   
 

HOTELCOMFORT MET EEN EXCLUSIEF TINTJE! 

Artic River Lodge 
Gelegen in Tärendö, een klein dorpje aan één van de grote Lapland rivieren. In een straal van 50km is 

geen enkele andere vorm van toerisme.  

 “HET PURE LAPLAND VER WEG VAN ALLES”. 

 
 

Avontuur in combinatie met culinair genieten en dat in vol pension. De Artic River Lodge is kleinschalig 

en warm, familiaal & professioneel. 

Er zijn 29 kamers met privé sanitair (18 standaardkamers + 11 standaard plus). Elke kamer beschikt over 

een aparte kleedruimte voor je speciale thermische kledij. 

De lodge is uitgerust met een gezellige loungebar en aurora terras, ideaal voor noorderlichtobservaties. 

Er is ook een wellness aanwezig. De jacuzzi tussen de besneeuwde bomen kan je bijboeken. 

In het restaurant met open haard geniet je van de heerlijke Scandinavische keuken (3-gangendiner) 

bereid door de topchefs Lowie & Audrey. ’s Middags is er een warme lunch voorzien en de 

wijnliefhebbers kunnen kiezen uit een brede selectie wereldwijnen. 

Je kan genieten van het spectaculaire uitzicht over de bevroren Tärendö River én hebt bovendien kans 

om met vrij uitzicht het noorderlicht te bewonderen. 

De huskykennel, gelegen in het prachtige besneeuwde bos naast de lodge telt 80 enthousiaste 

viervoeters. Dagelijks ben je er welkom bij Nigel en Mel om bij de husky’s te zijn! 

Het motto: ‘Come as a guest, leave as a friend’, ga je hier zeker en vast ervaren. 

   



   
 

MIDWEEKPROGRAMMA 

“Magic Lights II” 
5 dagen 

 

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 huskykennel. Aansluitend een huskytocht van 

20km (2 pers./slee – 2,5u.)  

Namiddag: Geniet van de optionele activiteiten 

Dag 3 Voormiddag: vrije voormiddag 

Namiddag: Sneeuwscootertocht langs de prachtig bevroren meren en rivieren 

(2pers./scooter – 2,5u.) 

’s avonds: Sneeuwschoenwandeling om het noorderlicht te spotten. 

Dag 4  

 

Vrije dag: Geniet van de uitgebreide wellness mogelijkheden.  

Dag 5 Terugreis 

 

Optionele activiteiten: 

Noorderlicht zoektocht (21u00-23u00)   
 - met de sneeuwscooter € 87,00p.p. 
 - met de sneeuwscooter zittend in de slee € 68,00p.p. 

Huskytocht (dagtocht - 5u.) € 185,00p.p. 

Sneeuwscooterdag "Great rivers of Lapland"  
(enkel mogelijk bij midweek- en weekprogramma) 

 

 - 2 personen per scooter € 213,00p.p.  
 - single € 300,00p.p. 

Multidag met huskywandeling, Lapse lunch en icebuggy driving (4u.) € 107,00p.p. 

Privé jacuzzi (1 u.) € 78,00p.p. 

Bezoek aan de rendieren per slede (2,5u.) € 73,00p.p. 

Begeleide sneeuwschoenwandeling (2u.) € 44,00p.p. 

Begeleide langlauftocht (2u.) € 44,00p.p. 

Initiatie ijsvissen met gids (20min. – lokaal te reserveren) € 22,00p.p. 

Bezoek naar de rendieren per minibus (2,5u. – lokaal te reserveren) € 25,00p.p. 

Halve dag sneeuwscooter (lokaal te reserveren)  
 - 2 personen per scooter € 87,00p.p.  
 - single € 131,00p.p. 

Halve dag husky tocht (lokaal te reserveren) € 87,00p.p. 

Icebuggy rijden (4 rondes – lokaal te reserveren) € 34,00p.p. 



   
 

 
WAT KAN JE VAN DE REIS VERWACHTEN? 

 
Wat is inbegrepen en niet inbegrepen in de basisprijs?  

Wat met de vluchten?  

 
 
VLUCHTEN: 

Van november tot april reis je naar Lapland rechtstreeks vanuit Amsterdam met Transavia. Vanaf 

Kerstmis tot begin maart ook vanuit Brussel met Brussels Airlines.  

 
STANDAARD INBEGREPEN IN DE BASISPRIJS:  

• Overnachtingen in de Arctic River Lodge, met privé sanitair 

• Maaltijden (ontbijtbuffet, warme lunch, 3-gangendiner) 

• Incl. koffie, thee, berry juice na de activiteiten 

• Excursies zoals vermeld in het programma 

• Kleine gesloten groepen van max. 10-12 deelnemers 

• Professionele begeleiding door Engels- en Nederlandstalige gidsen 

• Gebruik luxe-warme expeditie kledij van Bergans, winterboots, dons handschoenen 
en muts 

• Vrij gebruik van sneeuwraketten, cross-country ski's, stepsledes. 

• Alle lokale transfers aansluitend op de XTN vluchten 

• Btw, reserveringskosten, bijdrage Garantiefonds reizen 

• Uitgebreide reisinfo: lokale tips, winteruitrusting én fotografie 
 

 

STANDAARD NIET INBEGREPEN IN DE BASISPRIJS:  

Reisverzekering annulatie en/of bijstand (annulering 6,3% van de reissom; bijstand €25 per 
persoon; annulering + bijstand 7% van de reissom) 
Lokale optionele verzekering afkoop eigen risico (€ 6 pp per dag - eigen risico bedraagt 
standaard 600 euro in geval van schade) 
Vluchten (zie hieronder) 
  

 

  



   
 

 

REISVOORSTEL 
 
 
 
BESCHIKBARE PERIODES:  9/12 – 17/12 – 5/1 – 12/01 – 19/01 – 26/01 – 02/02 – 01/03 – 
    08/03 – 15/03 – 22/03 – 29/03 – 05/04 

  
 
PRIJS: op aanvraag 
 
 
 

 


