
 
 

 

Poollichtreis naar Lapland 
 

14 - 18 februari 2018 

 

 
Niet ver van Ivalo, de noordelijkste luchthaven van Fins Lapland, ligt de oudste wintersportplaats van 
Finland: Saariselkä. 
De sneeuwkwaliteit is hier uitzonderlijk en de lucht is kurkdroog. 
Het schitterende Nationale Park Urho Kekkonen zorgt voor een indrukwekkend en ruig decor. Meer dan 200 
nachten per jaar kleurt het noorderlicht de nachtelijke hemel. 
 
 

We zitten nu over het zonnemaximum, maar in de afnemende fase wordt het magneetveld van de zon 
onstabiel en krijgen we meer coronale gaten. Dit zijn openingen in de zonne-magnetische veldlijnen, zodat 
de geladen deeltjes een vrije doorstroming krijgen in het zonnestelsel. De kans op poollicht in het hoge 
noorden blijft dan ook zeer hoog. 

 
 

 
 

 
  



Lapland 
 

Lapland situeert zich grotendeels boven de poolcirkel en strekt zich uit over het allernoordelijkste gedeelte 
van Noorwegen, Zweden, Finland en Rusland.  
Lapland ligt zo dicht bij de poolstreken dat de winters er lang zijn en ijzig koud. In de wintermaanden komt 
de zon er niet op (poolnacht) en in de zomermaanden gaat de zon niet onder (middernachtzon). 
 
Het gebied kent een subarctisch klimaat met koude winters. De koude is echter zeer draaglijk.  
 
In Lapland is het 1 uur later dan in België en de munteenheid is de euro. 
 

 
 
 
 
 

Programma 
 
Dag 1 – 14 februari 2018 (A) 
Afspraak op de luchthaven van Zaventem en verdeling van de reisdocumenten. 

07u35 Vertrek van de Finnair vlucht met bestemming Helsinki. 
11u05 Aankomst in Helsinki. 
11u45 Vertrek van de Finnair vlucht met bestemming Ivalo. 
13u20 Aankomst in Ivalo. 

Onthaal op de luchthaven door de gids en transfer naar het hotel. 
Er wordt thermische kledij voorzien voor de deelnemers op dag 2, 3 en 4. 
Diner en overnach ng in het Lapland Hotel Riekonlinna. 
 
Iedere avond staan we op uitkijk voor poollicht.  
Er wordt afgesproken wie gewekt wil worden als de hemel groen kleurt. 
Camera’s en warme kledij paraat om er snel bij te zijn. 



 

 
 

 
 
Dag 2 – 15 februari 2018 (O-M-A) 
 
Ontbijt in het hotel. 
Meeting met de gids in de lobby. 
Vertrek te voet naar de nabijgelegen safari club. 
Briefing over het besturen van sneeuwscooters en vertrek voor een sneeuwscootersafari door het 
adembenemende arctische landschap (2 deelnemers per sneeuwscooter). 
Aan een afgelegen meer leren we ijsvissen. 
Outdoor lunch, bereid door de gids, rond het kampvuur. 
 

  
 



Terugkeer per sneeuwscooter via de top van Kaunispää berg. Van hieruit zijn op heldere dagen in de verte 
de toppen van de bergen aan de Russische grens zichtbaar. 
 
Ook deze avond/nacht blijven we paraat als de zonne-activiteit opflakkert. 
 
Diner en overnachting in het Lapland Hotel Riekonlinna 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Dag 3 – 16 februari 2018 (O-M-A) 
 
Na het ontbijt, vertrek per minibus naar de husky farm waar we met enthousiast geblaf verwelkomd 
worden. 
Na een briefing over het besturen van de hondensleeën, neem je plaats per 2 per hondenslee voor een 
onvergetelijke rit.  
Onderweg leren we meer over het leven en de training van de honden. 
Lunch na de safari. 
Terugkeer naar Saariselkä per bus. 
Rest van de namiddag vrij voor optionele activiteiten of relaxen in het hotel. 
 
 
 



 
 
Na het diner wordt er tocht gepland per slee, getrokken door een sneeuwscooter. 
Neem plaats in de slee en geniet van het landschap, de hemel en met wat geluk ook poollicht! 
Er wordt een stop ingelast in een mooie houten hut middenin de natuur, waar warm bessensap geserveerd 
wordt. 
 
Terugkeer naar en overnachting in het Lapland Hotel Riekonlinna. 
 

 



Dag 4: 17 februari 2018 (O–M–A) 
 

Na het ontbijt in het hotel vertrekken we per bus naar de rendierboerderij. 
Je maakt kennis met de rendieren en hun hoeders. Vervolgens ervaar je wat het is om in een rendierslee te 
rijden. Warm ingeduffeld neem je plaats in de rendierslee en maakt een korte tocht door het arctische 
landschap. 
Lunch op de rendierboerderij. 
 

 
 
 

De enkele vrije uren in de namiddag zullen weer voorbijvliegen…. Tijd om op fotojacht te gaan, of wie weet 
wil je de lokale skipistes wel eens verkennen? 
 

 



‘s Avonds, transfer naar het restaurant Kaamoskammi voor het diner. 
Het restaurant serveert gerechten bereid met pure ingrediënten van Lapland, geserveerd aan tafels rond 
een haardvuur. 
 

 
 

Na het diner worden we naar het Northern Light Resort gebracht.  In het Aurora Borealis theater in een 
grote sneeuwiglo, genieten we van een film en foto’s over het poollicht. 
Vervolgens is er voldoende tijd om te genieten van de omgeving, de iglo bar en natuurlijk….. poollicht.  
Omstreeks 23u00 terugkeer naar het hotel. 
Overnachting in het Lapland Hotel Riekonlinna. 
 
 

 
 
 
 
 



Dag 5: 18 februari 2018 (O) 
 

Ontbijt in het hotel. 
Vrije tijd (lunch niet inbegrepen) tot aan de transfer naar de luchthaven van Ivalo. 
14u40 Vertrek van de Finnair vlucht met bestemming Helsinki. 
16u10 Aankomst in Helsinki. 
20u05 Vertrek van de Finnair vlucht met bestemming Brussel. 
21u40 Aankomst in Brussel.. 
 
 

 
 

 
Praktische informatie 
 

Datum: van woensdag 14 februari t.e.m. zondag 18 februari 2018 (krokusvakantie!) 

Vluchten met Finnair vanuit Brussel 

Nederlandstalige reisleiding van vertrek tot aankomst 

Aantal deelnemers: min. 12, max. 20 

Prijs per persoon (op basis van 2-persoonskamer): 2 395,00 euro 

Toeslag single: 325,00 euro 

 



Inbegrepen in de reissom 

 Lijnvluchten met Finnair vanuit Brussel (Brussel - Helsinki - Ivalo - Helskinki - Brussel), inclusief 
luchthaventaksen 

 Het verblijf gedurende 4 nachten in het Lapland Hotel Riekonlinna, op basis van een superior twin 
kamer met ontbijt 

 Transfers zoals vermeld in het programma 

 Activiteiten zoals vermeld in het programma 

 Maaltijden zoals vermeld in het programma 

 Water en koffie/thee bij de maaltijden 

 Huur thermische kledij voor dagen 2, 3 en 4 

 Gespecialiseerde Nederlandstalige reisleiding van vertrek tot aankomst 

 Voorreisvergadering met specifieke info over het poollicht en poollichtfotografie 

 Dekking Garantiefonds reizen 

 Niet inbegrepen in de reissom 

 Overige dranken bij de maaltijden 

 Lunch op dag 5 

 Alle uitgaven van persoonlijke aard 

 Reisverzekeringen 

 Fooien 

 



De bestemming 
 

Saariselkä 
Gelegen in het noorden van Fins Lapland, zo’n 260 km ten noorden van Rovaniemi (en de poolcirkel). Het 
kleine dorpje ligt in een bergachtig gebied, aan de voet van het Urho Kekkonen Nationaal Park. Klim je 
vanuit het dal bergopwaarts, dan opent het bos zich in een landschap van dwergboompjes en struikgewas, 
in de winter volledig bedekt met een dikke laag poedersneeuw. De bergtoppen, zo’n goeie 400 meter hoog, 
zijn volledig boomloos en bieden een spectaculair zicht op een oneindig uitgestrekt landschap. 
 
Saariselkä heeft ongeveer 350 permanente inwoners, waardoor het één van de meest authentieke 
bestemmingen is in Lapland. Het behoort tot de gemeente Inari, dat samen met Ivalo in totaal 7000 
inwoners telt. Hier leeft ook één van de grootste Sami-gemeenschappen van Finland, in totaal een 2000-tal 
Sami leven in deze regio. 
 
Saariselkä is het oudste wintersportcentrum van Finland.  Momenteel heeft het 15  skipistes en 200 km 
langlaufloipes. 
 

 
 
 
Hotel Riekonlinna 
Het Lapland Hotel Riekonlinna ligt op 500 meter van het dorp Saariselkä, pal naast het nationale 
park Urho Kekkonen. 
De luchthaven van Ivalo ligt op 30 minuten rijden van het hotel. 
De 232 kamers van Hotel Riekonlinna hebben een balkon, satelliet-tv en koffie- en theefaciliteiten. WiFi 
is beschikbaar in alle kamers. 
Restaurant Linnansali serveert zowel Lapse delicatessen van wild als internionale gerechten. Drankjes 
zijn verkrijgbaar in de bar. 
 
 
 
 

  



Belangrijke opmerkingen 
 
 

 

 Programma en vermelde vluchturen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. 

 Poollicht is een natuurverschijnsel.  Het kan niet gegarandeerd worden, evenmin als 
een heldere hemel. 

 
 
 

Deze reis wordt georganiseerd door:   Art of Travel  
 
Praktische uitwerking en reisleiding: Werner Hamelinck  GSM: +32 475.29.11.59 
                                                                 Werner.hamelinck@astroreizen.be 
                                                                 www.astroreizen.be 
 
Wetenschappelijke ondersteuning door Volkssterrenwacht Urania  
                                                                 Matthheessensstraat 60 – 2540 Hove 
                                                                 www.urania.be 
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