
 
 

 

Poollichtreis 

naar 

Lapland 

 
8 tot 12 februari 2016  

 
Na de zeer geslaagde poollichtreis naar Rovaniemi keren we in 2016 terug naar 
Lapland. De bestemming is deze keer Luosto. 
Luosto ligt zo’n 110 km van Rovaniemi, en zo’n 50 km ten noorden van de poolcirkel, 
omringd door besneeuwde heuvels en nationale parken. Het dorpje telt zo’n 200 
inwoners in de winter en 75 in de zomer. Het is een klein plaatsje met nauwelijks 
lichtpollutie. Ideaal voor een poollichtexpeditie! 
Met de skipisten op de omringende heuvels, de dichte bossen en de amethystmijn 
zijn er volop mogelijkheden voor de natuurliefhebbers.  
Het Nationaal Park Pyhä-Luosto bestaat vooral uit bossen en venen. Het hoogste 
punt is 540 meter. Een ideale omgeving voor winterse activiteiten zoals 
sneeuwscooter rijden of sneeuwraketwandelen. Bovendien is het uitzicht van op de 
Fjeltoppen op besneeuwde boomtoppen en bevroren meren adembenemend. 
  
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: maandag 8 februari 2016 (A) 
Brussel - Helsinki – Rovaniemi - Luosto 
 

 09u40 - Afspraak op de luchthaven van Zaventem en verdeling van de 
reisdocumenten. 

 11u10 - Vertrek van de Finnair vlucht met bestemming Helsinki. 

 15u15 - Aankomst in Helsinki. 

 16u20 - Vertrek van de vlucht met bestemming Rovaniemi. 

 17u40 - Aankomst in Rovaniemi. 

 Onthaal door de gids en transfer naar het hotel in Luosto (ca. 1u15) 

 Incheck in het Lapland Hotel Luostotunturi. 

 Diner en overnachting in het hotel. 
 



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 stand-by om er snel bij te zijn. 
 

 
 
 

Dag 2: dinsdag 9 februari 2016 (O – M – A) 
 
Scandinavisch ontbijtbuffet in het hotel. 
Meeting met de gids in de Lobby. Vertrek naar de nabijgelegen safariclub. 
Hier krijgen we de nodige uitrusting, thermische kledij en helmen voor de volgende 
drie dagen. Na de briefing over de rijtechnieken en veiligheid vertrekken we per 
sneeuwscooter voor een rit door de bossen (2 personen per sneeuwscooter - mits 
supplement is ook 1 persoon per scooter mogelijk). 
Sneeuwscooters zijn een moderne manier om zich te verplaatsen door het met 
sneeuw bedekte landschap en ze zijn een deel geworden van het alledaagse leven 
van de Lappen. De sneeuwscootertocht leidt  ons vandaag door het Nationaal Park 
Pyhä-Luosto, tot aan Pyhä Fell (heuvel).  
Pyhä-Luosto is een van de mooiste regio’s in Lapland, bekend om de 35km-lange 
heuvelketen (de “fells”). 
Lunch in een restaurant onderweg. 
In totaal wordt er ongeveer 100km per sneeuwscooter afgelegd. 
 



 
 

Na de safari is er vrije tijd om te genieten van de sauna en spa in het hotel. 
Diner in het Log restaurant, op korte wandelafstand van het hotel. 
Log Restaurant “Keloravintola” is ‘s werelds grootste restaurant dat opgebouwd is uit 
houten logs. Het serveert authenieke Lapse gerechten in een warme, gastvrije 
omgeving. 
 

 
 
Overnachting in het Lapland Hotel Luostotunturi. 
Ook deze nacht blijven we op wacht staan als de zonne-activiteit weer opflakkert. 
 
 
 



Dag 3: woensdag 10 februari 2016 (O – M – A) 
 

Scandinavisch ontbijt (buffet) in het hotel. 

Transfer naar de husky farm. Bij aankomst worden we door de huskies verwelkomd. 
De “musher” zal ons vertellen over zijn honden, hun karakter en hun training. 
Briefing over het besturen van een hondenslee, met vervolgens een huskysafari 

(10km, ca. 1 uur). 
2 deelnemers per slee, halfweg kan er van bestuurder gewisseld worden. 
Bij terugkeer, gelegenheid om bij het haardvuur met de “musher” te praten over de 
husky’s, terwijl er een warme bessensap aangeboden wordt. 
Terugkeer naar het hotel. 
Lunch in het restaurant Kerttuli (nabij het hotel). 
 

 
 

Na de lunch krijgen we de kans om een andere favoriete Laplandse sport te 
beoefenen: Langlaufen. Iedereen krijgt de latten aangemeten en we vertrekken voor 
een wandeling door de besneeuwde wouden van Lapland. 
 

 
 



 
18u00 Vroeg diner in het hotel. 
20u00 Meeting met de gids in de lobby. 
Er wordt een multimedia voorstelling gegeven (45 minuten) over poollicht door 
experten van het Sodankylä Geophysical Observatory. 
Later op de avond zal de gids de actuele poollichtvoorspelling geven en vertrekken 
we richting het Ahvenlampi meer. Onderweg naar Ahvenlampi zoeken we een 
geschikte plaats om de hemel (en hopelijk poollicht) te bewonderen en fotograferen. 
Er worden warme dranken rond een kampvuur voorzien. 
 

 
 
Terugkeer naar het hotel en overnachting in het Lapland Hotel Luostotunturi. 

 
 

Dag 4: donderdag 11 februari 2016 (O – M – A) 
 
Scandinavisch ontbijt (buffet) in het hotel. 

Vrije voormiddag. 
Gelegenheid om te skiën (niet inbegrepen, ter plaatse te regelen), uit te rusten, 
winkelen in Luosto etc. 
 
Lunch (buffet) in het restaurant Bistro in het hotel. 

 
13u00 Meeting met de gids in de lobby. 
Vertrek per sneeuwscooter naar de amethystmijn. 
Bij aankomst zal de gids bij een warm drankje de nodige uitleg geven over amethyst. 
Vervolgens wordt er een bezoek gebracht aan de mijn. 
Terugkeer naar Luosto per sneeuwscooter. 
 



 
 
 

19u00 Meeting met de gids in de lobby. 
Vertrek per “stepslee” naar Aarnikota, waar het diner geserveerd wordt in een Lapse 
kota bij de open haard. 
Laps diner met bospaddenstoelensoep, zalm en Laps brood en kaas. 
 

 
 

Terugkeer naar het hotel per stepslee. 
Overnachting in het Lapland Hotel Luostotunturi. 
 



Dag 5: vrijdag 12 februari 2016 (O) 

Ontbijt in het hotel en check-out. 

Transfer naar de luchthaven van Rovaniemi (ca. 1u15). 
14u05 Vertrek van de Finnair vlucht met bestemming Helsinki. 
15u25 Aankomst in Helsinki. 
16u40 Vertrek van de Finnair vlucht met bestemming Brussel. 
18u20 Aankomst in Brussel. 
 
 
 

Lapland Hotel Luostotunturi 
 

 
 
Dit spahotel ligt op een spectaculaire locatie bij het Nationaal Park Pyhä-Luosto, op 
ca.1u15 rijden van Rovaniemi. 
 
Kamers 
Het hotel heeft 176 kamers, cabins en appartementen . De Superior kamers 
bevinden zich in het hoofdgebouw en beschikken over een badkamer met douche, 
haardroger, telefoon, TV en draadloos internetaansluing. 
 
Faciliteiten 
3 restaurants, 4 bars 
De Amethyst Spa beschikt over een multifunctioneel zwembad, een fitnessruimte en 
een sauna. Diverse behandelingen worden aangeboden, waaronder massages. 
 



 
 

Prijs per persoon in dubbel:  2295,00 € 
Singel supplement:      170,00 € 
 
Inbegrepen in de prijs: 

 De vluchten Brussel - Helsinki - Rovaniemi - Helsinki - Brussel met Finnair, 
economy klasse, luchthaventaksen inbegrepen. 

 Het verblijf gedurende 4 nachten in het Lapland Hotel Luostotunturi, op basis 
van een dubbele kamer met ontbijt. 

 De transfers en activiteiten zoals vermeld in het programma. 

 Engelstalige gids en Nederlandstalige Urania begeleider. 

 Het gebruik van thermische kledij voor de buitenactiviteiten 

 De maaltijden zoals vermeld in het programma, inclusief water en koffie/thee. 

 Dekking door het Garantiefonds Reizen. 

 Voorreisvergadering op Urania met uiteenzetting over het poollicht. 
 
Niet inbegrepen in de prijs: 

 Alle uitgaven van persoonlijke aard. 

 Optionele activiteiten 

 Reis- en annulatieverzekering 

 De dranken bij de maaltijden (water en koffie/thee zijn wel inbegrepen). 

 De overige maaltijden (lunch op dag 1 en dag 5) 
 

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  

Licentie A 1047 

 
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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