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8d. Go For Lapland van 24 tot 31 maart 2019  
Onvergetelijk avontuur in Zweeds Lapland 
Unieke All In formule, excursies inclusief! 

online: www.begeleidereizen.be 
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Programma  

24 maa 2019 
Heenvlucht naar Kittila, transfer naar Pinetree Lodge. Onderweg maken we 
een stop aan de Lainio Snow Village: een prachtig sneeuwhotel. 
Passen van de warme kledij en overlopen programma 

25 maa 2019 

Op weg met de sneeuwscooter, langs prachtig bevroren meren en rivieren 
en door oeroude bossen. Onderweg ontmoeten we rendieren en genieten 
we van een gezellige lunch bij kampvuur.  
(5u, 2 pers. per scooter) 

26 maa 2019 

In de voormiddag maken we een prachtige tocht op sneeuwraketten door 
dik besneeuwde eeuwenoude dennenwouden. Na een warme lunch gaan 
we op stap met cross-country ski’s: we langlaufen over  
de feeërieke taiga langs bossen en meren. 

27 maa 2019 
        en 
28 maa 2019 

Het absolute hoogtepunt: een 2-daagse huskytocht naar een  
afgelegen trappershut. Per hondenspan met 4 tot 6 Alaska husky’s gaan we 
per 2 op weg. Na een heerlijke warme  houtsauna maken we ons klaar voor 
een unieke nacht op een prachtige locatie in de  
wildernis. Hier kan je het best het magische noorderlicht waarnemen. 

29 maa 2019 

Vandaag staat er een afwisselende dag met pure Lapland specials op het 
programma. We starten met een huskywandeling door het dik  
besneeuwde woud onder begeleiding van een hele roedel Alaska  
husky's. ‘s Middags lunchen we op het bevroren meer en gaan we onder 
begeleiding ijsvissen. De dag wordt afgesloten in stijl met  
buggy icedriving op een speciaal racetrack. 

30 maa 2019 
Vrije dag, je kan er zelf op uit trekken met het beschikbare  
materiaal of gewoon relaxen of deelnemen aan één van de  
facultatieve excursies. 

31 maa 2019 Terugvlucht en transfer naar Brussel 

Natuur Relax 

Inbegrepen 

Autocartransfer Vilvoorde - Antwerpen - Amsterdam h/t, lijnvluchten Kittila h/t,  
luchthaventaksen, alle lokale transfers, 8d./7n. in Pinetree Lodge, alle maaltijden  
incl. koffie, thee, bessensap na de activiteiten, alle excursies zoals beschreven in  

het programma, professionele begeleiding door Engels- en Nederlandstalige gidsen,  
gebruik luxe-warme expeditiekledij van Bergans, winterboots,  

donshandschoenen en -muts, GFC reistas, ... 

Kamer Prijs pp / dubbel 

Standaard 2.485 € 


