FINLAND

“THE REPUBLIC OF SANTA CLAUS”

VOORWOORD
Deze paper werd gemaakt naar aanleiding van een opdracht dat we kregen voor het vak
Project 3, één van onze vakken in de opleiding Toerisme en Recreatiemanagement. Het
project is in samenwerking met de Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers
en Reizen Lauwers.
Wij willen Reizen Lauwers hun team dan ook hartelijk bedanken voor de samenwerking.
Verder willen we al onze vakdocenten voor de steun en de feedback die we van hen kregen. Zij
stonden voor ons klaar gedurende het hele proces, en waren bereid om ons bij te sturen waar
nodig.
Wij bieden u een 8-daagse reis aan richting The Republic of Santa Claus: Finland. Zoals de titel
het al verklapt, hebben wij ons laten inspireren door de wondere wereld van het Noorden.
Tijdens de reis willen we de reiziger kennis laten maken met een regio die zoveel te bieden
heeft.
We wensen u alvast veel leesplezier, kijkplezier, en we hopen dat de reizigers een even warm
gevoel krijgen over de streek als dat wij dat hebben!
De link naar onze website vindt u hier: https://lieselotscheerlinc.wixsite.com/lapland
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WIE ZIJN WIJ?
OVER ONS
Wij zijn 5 studenten uit het 2e jaar Toerisme en Recreatiemanagement. We kozen voor deze
richting omdat het voor allen onze droom is om later de wereld te laten zien aan onze klanten,
en om zelf ook de wereld te ontdekken. Wij waren dan ook enthousiast dat wij rond een voor
ons onbekende regio mochten werken. Vol goede moed gingen we aan de slag en zo leerden
we Lapland wat beter kennen.
Naast informatie over de reis zelf, geven we ook wat algemene info mee over de bestemming,
omdat de plaatselijke gebruiken en gewoonten voor ons zeer belangrijk zijn. We willen de
reiziger onderdompelen in de cultuur en de gastronomie van de regio, maar zonder dat dit
gevolgen heeft voor de plaatselijke bevolking. Daarom leren we de reiziger de bestemming wat
beter kennen, omdat authenticiteit en duurzaamheid voor ons zeer belangrijk zijn.
We hopen alvast dat de lezer geboeid raakt door onze reis. Wij hebben alvast veel zaken
bijgeleerd die we meenemen voor later in onze professionele carrière.

OVER REIZEN LAUWERS
Reizen Lauwers is een autocarbedrijf dat hoofdzakelijk busreizen organiseert, zowel in de
vorm van een daguitstap als in de vorm van meerdaagse reizen. Ze bieden bestemmingen aan
van over de hele wereld, van Zuid-Amerika tot Azië. Naast de familie Lauwers staat een enorm
ervaren team van enthousiaste medewerkers die alleen maar het beste willen voor de klant.
Ze werken enkel met gepassioneerde reisleiders en ze beschikken over gecertificeerde
chauffeurs die de reizigers veilig én met de glimlach naar de bestemming brengen. In hun
reisprogramma’s wordt er veel aandacht besteed aan de rij- en rusttijden en aan de wettelijk
verplichte rustdagen van de chauffeurs. Daarom schakelen ze soms een plaatselijke autocar in,
wat in onze reis het geval is.
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VERSLAG VAN DE AUTOCARIST
Op 09/10/2019 hadden wij een afspraak met Reizen Lauwers omtrent de BAAV wedstrijd. Hier
werden de afspraken gemaakt en kregen wij iets meer duidelijkheid over wat ze verwachten. Dit
vond plaats om 14u in hun hoofdkantoor (Nijverheidsstraat 17/B, 2530 Boechout). Hieronder
vindt u een overzicht van wat hieruit voort kwam:

 Februari – maart 2021
 Werken met een bus ter plaatse, ook de configuratie van de bus zelf regelen in Finland,
een doorschuifsysteem mag maar men wil geen jeugdkampgevoel!
 25 -30 personen: niet veel spelingsruimte: wat is benedengrens?
 Verschillende opties aanbieden, facultatieve uitstappen
 Prijs/kwaliteitverhouding = €2000-2500 per persoon (dus een duurdere reis)
 Half pension wordt vaak gebruikt (mensen ‘s middags vrij om te eten), een hotel waar
men kan zwemmen of dat iets speciaals aanbiedt is een meerwaarde
 We willen af van het imago voor oudere mensen (40-50-60) (maar meestal toch 50+
klanten)
 Geen extra zorgbegeleider nodig
 1 à 2 namiddagen vrij = voldoende, want ze merken dat ouderen zelf niet veel moeite
doen om eens uit hun hotel te komen
 Wellness in hotel maar kan je ook als activiteiten geven : sauna’s hangen niet altijd van
een hotel af! Rekening houden met de groep!!! Die gaan hun niet altijd letterlijk
blootgeven! Finnen zitten gemakkelijk naakt! (Typische Finse sauna)
 Gids van reizen Lauwers, Nederlandstalig
 Verzekeringen: Allianz (werken samen met reizen Lauwers) 7% van de totale reissom
 Keuze tussen activiteiten, je kiest een activiteit of u blijft bv in de cafetaria, restaurant
 Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag vertrek bij busreizen (bij vliegtuigreizen speelt dit
geen rol)
 Één avond degustatie, menu’s altijd vlees voor oudere mensen (één dag vis kan zeker)
 Lift moet aanwezig zijn, minimum met 3 sterren hotels, avondeten in het hotel zelf
 Rij en rusttijden van de bus! Bv je blijft een avond laat weg dan best de ochtend ervoor
ook later vertrekken
 Ontbijt rond 8h, meestal beginnen uitstappen rond 9h-9h30, rond 17h terug is goed
 Ideaal vroege vlucht en bij terugkeer late vlucht
 Themareis mag (wij hadden gedacht aan thema “relatie tussen mens en natuur” of evt.
thema “Valentijn”), de reis kan dan als actie gezien worden (premium reis (is wat
chiquer)), nadruk op het genieten en de beleving
 MG service / taxi firma, verzorgen ophaal en afhaal mensen (ze hebben de optie) €35
per traject
 Onze eerste ideeën waren om een rendier/elandboerderij te bezoeken en met husky’s
op stap te gaan, dit mag maar we moeten het optioneel houden: alle uitstappen apart
rekenen (dus niet in de totaalprijs) om zo de prijs te drukken

8

INLEIDING
Lapland biedt heel veel mogelijkheden heeft een magnifieke natuur die u kunt ontdekken! Een
reis vol met toffe en avontuurlijke activiteiten. Een rendiersafari, een tocht met
sneeuwscooters, op zoek naar het noorderlicht,.. het is allemaal mogelijk. Wij willen u graag
warm maken voor deze wondermooie regio en ook niet kan wachten om te vertrekken.
Onze reis vindt plaats van 10/02/2021 tot 17/02/2021 en biedt een hele reeks aan activiteiten.
De focus van de reis ligt op het noorderlicht, wellness en natuurlijk memorabele activiteiten.
Het is een perfecte combinatie van avontuur, ontspanning en natuur. Dit is het begin van dit
onvergetelijke avontuur, waar we ons laten verrassen door de prachtige natuur en de Finse
gastvrijheid.

LIGGING EN GEOGRAFIE
De Republiek Finland is een land in Noord-Europa dat grenst aan Rusland, Noorwegen en
Zweden. De hoofdstad van het land is Helsinki, en Finland wordt ook wel het “land van de
duizend meren” genoemd. In werkelijkheid zijn dat er echter veel meer, men gokt dat Finland
er een kleine 190.000 heeft. Het land heeft een lage bevolkingsdichtheid en telt slechts enkele
‘grote’ steden, waaronder de hoofdstad, Oulu, Rovaniemi en nog enkele anderen.
De regio die wij gaan bezoeken, Lapland, ligt in het Noorden van Finland op zo’n 2300 km van
Brussel. De vlucht duurt ongeveer 5 uur, en daarbij landen we in Rovaniemi, één van de
belangrijkste steden, zeker om het noorderlicht te zien.
We kunnen Finland onderverdelen in drie belangrijke geografische streken, waaronder
Lapland, “de laatste wildernis van Europa” en tevens de regio waar onze reis naartoe gaat. Het
gebied is bebost, bergachtig en het is voor een groot deel van de wintermaanden bedekt met
een dik sneeuwtapijt. Jaarlijks valt in Lapland zo’n 1 à 2 meter sneeuw. Omdat er zo weinig
zonlicht schijnt tijdens de wintermaanden koelt het flink af.
In de poolnachten, wanneer de zon 24 uur niet boven de horizon uitkomt, kan de temperatuur
dalen tot -35°C. In de zomermaanden gaat de zon niet onder. Dit fenomeen noemt men de
middernachtzon.
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BEVOLKING EN FOLKLORE
Zoals hierboven al vermeld, is Finland één van de dunst bevolkte landen in Europa. De
bevolking is ook ongelijk verdeeld, want de meeste inwoners wonen in het zuiden van het
land. In het noorden is Lapland dan weer onbewoond in sommige delen, de
bevolkingsdichtheid is daar 2 inwoners per km².
In Finland zijn het Fins en het Zweeds de twee officiële talen. Lapland wordt bewoond door de
Sami, die beschikken over meerdere eigen talen maar niet over een eigen staat.
De Samen hebben in de loop der eeuwen geleerd zich aan te passen aan de barre
weersomstandigheden. Zo leefden zij traditioneel in tenten en bezitten ze rendierkudden, als
trekdier voor de slede, vroeger hét vervoermiddel bij uitstek van dit gebied. Tegenwoordig
leven de Samen in gewone huizen, en gebruiken ze sneeuwscooters zodat ze de rendieren
beter bij kunnen houden. Lassogooien, skiën en rendierraces behoren tot de (nationale)
Samische sporten.
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GASTRONOMIE
De keuken in Lapland is zeer eenvoudig maar zó lekker. Seizoensingrediënten spelen een
sleutelrol bij bereidingen, en geen enkel gerecht is zo lekker in een speciale eetomgeving als
bij een kampvuur in de wildernis.
In Rovaniemi zijn de voedselkraampjes en winkels de ideale plek om naartoe te gaan. Daar
vinden we alleen maar verse dingen, maar ook bijvoorbeeld rendiervlees. Het dier is een
essentieel onderdeel van de Laplandse keuken. Het wordt geserveerd met aardappelpuree en
verse veenbessen, een klassiek gerecht in het noorden. In het voorjaar organiseert Rovaniemi
de wedstrijd voor de beste rendierkok, "Vuoden Porokokki". Gerenommeerde chefs uit heel
Finland nemen deel en willen zo de felbegeerde titel winnen!
Rovaniemi ligt aan de samenvloeiing van 2 rivieren: de Unasjoki en de Kemijoki. Daarom is de
visserij in de stad een traditie; zalm, forel, snoekbaars en vele anderen zijn enkele vissoorten
die veel voorkomen in de gerechten die er geserveerd worden.
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DOELGROEPANALYSE
Onze doelgroep bestaat uit medioren/senioren.
 Leeftijd: 40-60 jaar
 Senioren/medioren: groep met de meeste tijd en de meeste financiële middelen,
gebruik Nederlands op de reizen, geen Frans/Engels/..
In de nieuwsbrief van het MKB staat dat de woonomgeving bepalend is voor de interesse van
de senioren. De 50-plussers die in een verstedelijkt gebied wonen, hebben meestal minder
ruimte tot zijn beschikking. Bijna een kwart van hen heeft geen auto. Stedelingen boeken
vaker een vlieg- of stedentrip vakantie. De stedeling doet minder schenkingen en is minder
geneigd via internet een donatie te doen. Religie is vaak minder belangrijk. De 50-plusser die
in weinig of geen stedelijk gebied woont, heeft vaak meer luxe in het huishouden, heeft vaker
een caravan, volgt meer sport op televisie en heeft vaker een abonnement op een dagblad.
Over het algemeen doneert de 50-plusser, of hij nu in de stad woont of er buiten, veel aan
goede doelen. De 50-plusser is maatschappelijk betrokken, leest veel themaboeken, kijkt
meestal naar de publieke omroep en kent het belang van gezond eten. Verder heeft de 50plusser veel culturele interesses en tal van hobby`s.






Oudere Jongeren (18%, vooral mannen, gemiddeld 52 jaar)
Golden Girls (18% gemiddeld 58 jaar en hebben een gemiddeld inkomen)
Eenzelvigen (25%, gemiddeld 62 jaar, zeeën van tijd waar niets mee gedaan wordt)
Wereldse Genieter (18%, 62 jaar, heel actief en veel te besteden)
Geranium Genieters (21%, 69 jaar, actief binnenshuis en sociaal)

Wat vaststaat is dat ouderen van nu actiever zijn dan ouderen van vroeger. Een ruime
meerderheid van de ouderen tussen de 60 en 75 jaar is te kwalificeren als actief. Deze groep
geniet nog volop van het leven, voelt zich nog lang niet oud, is actief op internet en doet aan
eigenwoningbezit. Ongeveer 1/3 van alle ouderen, de groep ouder dan 75 jaar, voldoet niet aan
dit beeld. Bij deze ouderen beginnen vaak gezondheidsproblemen op te spelen. Deze groep is
tevens veel spaarzamer dan andere ouderen. Wel hechten zij ook veel waarde aan hun
zelfstandigheid.
Senioren gaan graag samen gezellig op vakantie. Het Familie Kenniscentrum (FKC) heeft
onderzoek gedaan naar het vakantiegedrag van 50-plussers. Samenzijn en gezelligheid zijn de
meest genoemde redenen om op vakantie te gaan. Meer dan de helft van de 50-plussers is de
afgelopen vijf jaar minimaal één keer met ouders of (klein)kinderen op vakantie gegaan. In de
helft van de gevallen (47%) gaat men met de ouders, kinderen en/of kleinkinderen op een wat
langere vakantie naar het buitenland. Kinderen (62%) nemen het vaakst het initiatief om een
gezamenlijke familievakantie te ondernemen (kinderen zijn in dit geval 50-plusrespondenten
die hun ouders en/of (klein-)kinderen meenemen op vakantie). Voor adverteerders: senioren
waarderen printadvertenties van reisorganisaties vooral als ze herkenbaar, leuk en
enthousiasmerend zijn.
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CUSTOMER JOURNEY
Om inzicht te krijgen in de reis die een consument aflegt voordat hij klant wordt of
voordat hij een product bij je koopt is een Customer Journey een goed middel. Het
klantperspectief wordt als uitgangspunt genomen in de outside in analyse die men
gebruikt in Customer Journey onderzoek. Vooraf stellen men scherp wat het
uitgangspunt is, te weten:
Path to purchase: Hoe zorg ik ervoor dat (potentiële) klanten voor mijn product of
dienst kiezen?
Path to loyalty: Hoe kan ik mijn dienstverlening optimaal inrichten om klanten te
behouden?

Hoe bereik ik mijn doelgroep op de juiste wijze?
Geloven in een slimme en praktische opzet waardoor de output concreet en daardoor
effectief is. Hierdoor komt een organisatie in beweging. Om dit te realiseren gaat men
uit van de volgende uitgangspunten:
Focus
Men stelt scherp waar de customer journey betrekking op moet hebben. Daarvoor
hanteert men drie duidelijke stappen: inside out-analyse, outside in-analyse,
optimaliseren. Door middel van efficiënte en effectieve focusgroepen brengt men het
klantperspectief in kaart.
Medewerkers betrekken
Bij elk van de drie genoemde stappen betrekt men medewerkers van verschillende
disciplines. Je eigen medewerkers geven immers handen en voeten aan de
klantgerichtheid.
Duidelijk concreet en bruikbaar
Men maakt een emotiecurve die in één oogopslag helder maakt waar enthousiasme
daadwerkelijk ontstaat, waar kansen liggen om het te versterken en men identificeert
bovendien de moments of sharing: de momenten in de dienstverlening die bepalend
zijn voor de totaalbeleving van de klanten, zowel in positieve als in negatieve zin. Samen
bepaalt men welke momenten in de reis aangepakt moeten worden (keuzes maken) en
begeleidt men de klant in het zetten van de eerste stappen op weg naar verbeteringen.
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DRAAIBOEK
DAG 1
Begin uur
4.30

Eind uur
5.00

5.00

5.15

5.15

5.30

5.30

6.15

6.15

6.30

6.30
7.00

7.00
7.05

7.05

7.10

7.10

7.25

7.30

13.30

13.30

13.45

13.45

14.15

14.15

14.25

Activiteit
De reisleider staat bij de rij voor het
inchecken in de departure hall.
Hij/Zij zal een bordje vasthebben
waarop staat “Lauwers: Finland” en
de klanten kunnen dan bij de
reisleider terecht om er samen te
wachten.
De namenlijst overlopen en degene
die er nog niet zouden zijn opbellen.
Zorgen dat iedereen zijn/haar
paspoort of identiteitskaart klaar
houdt.
Alle personen en hun ruimbagage
gaan inchecken aan de balie.
Een marge voor eventuele laatkomers
die hun nog kunnen inchecken.
Door security en naar de gate.
De namenlijst nog eens overlopen om
te zorgen dat iedereen mee is op de
vlucht.
Zorgen dat iedereen zijn paspoort of
identiteitskaart en zijn vliegticket bij
heeft voor het boarden.
Boarden en iedereen neemt plaats op
het vliegtuig.
Vluchtgegevens:
7.30 BRU – 13.30 RVN (1 stop, 5h),
Finnair
De vlucht van Brussel naar
Rovaniemi met 1 stop in Helsinki. De
lunch wordt op het vliegtuig gegeten,
maar is niet inclusief. De reizigers
kunnen dus iets meenemen van
thuis, op de luchthaven of op het
vliegtuig zelf iets kopen.
We zijn aangekomen in Rovaniemi.
Iedereen volgt de reisleider en stapt
uit het vliegtuig.
We halen de ingecheckte bagage van
de bagageband.
We wandelen naar de uitgang van de
luchthaven.

Extra informatie
 Adres: Leopoldlaan,
1930 Zaventem
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14.25

14.40

14.40

15.00

15.00

15.15

15.15

15.30

15.30

15.45

15.45

16.05

16.05

16.15

16.15

16.20

16.20

17.20

17.20

17.25

17.25

18.25

De autocar wacht ons op aan de
uitgang van de luchthaven. Alle
bagage wordt ingeladen en de
passagiers stappen op de bus. Op het
toestel wordt er nog eens vlug geteld
en daarna kunnen we vertrekken
naar het hotel.
De rit van de luchthaven naar het
hotel Scandic Rovaniemi City.
Tijdens deze rit zal de reisleider wat
algemene info geven over het hotel,
hoe het inchecken zal verlopen en
hoe de rest van de dag er uitziet.
De reizigers blijven nog even op de
bus zitten, terwijl de reisleider naar
de receptie gaat om de gasten in te
checken en de sleutels te ontvangen.
Iedereen stapt uit de autocar en
neemt zijn bagage.
Iedereen krijgt de sleutel en een korte
algemene uitleg. Daarna kan iedereen
naar zijn/haar kamer.
De reizigers krijgen nu even tijd om
even te bekomen en zich om te
kleden.
We verzamelen in de lobby van het
hotel en de reisleider overloopt of
iedereen er is.
We wandelen van het hotel naar Café
& Bar 21.
Nu kunnen we de reis inzetten met
een hapje en een drankje.
De reizigers hebben de keuze uit een
van de “sweet waffles” en een koffie
of thee.
We gaan van de tea-room naar het
oude treinstation van Rovaniemi,
waar de gidstour zal starten.
Je krijgt wat meer info over de stad en
wat leuke adresjes leert kennen. De
tour wordt gegidst door onze reisgids
van Lauwers. We vertrekken van het
oude station en lopen zo door naar
het Arktikum-park, hier zullen we
wat wandelen langs de oevers van de
rivier. Onderweg wordt er info
gegeven over de stad en worden wat
leuke adresjes meegedeeld. Na het
Arktikum park, keren we terug naar
het hotel.

 Afstand: 8,5 km
 Adres: Koskikatu 23,
96200 Rovaniemi

 Adres: Rovakatu 21,
96200 Rovaniemi
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18.25

18.55

18.55

19.00

19.00

20.30

20.30

-

Aankomst in het hotel, de reizigers
krijgen nu wat tijd om zich om te
kleden.
Iedereen wordt verwacht aan de
ingang van het restaurant in het
hotel. De reisleider wijst hun een
tafel toe en geeft ook wat algemene
info over de werking.
De mensen kunnen nu genieten van
hun avondeten en kunnen voor
vragen omtrent de menukaart ook
altijd terecht bij de reisleider. Aan het
einde van het avondmaal gaat de
reisleider aan iedere tafel nog eens
langs om de planning van morgen
kort te overlopen.
Na het avondmaal is iedereen vrij om
wat te bekomen van de eerste dag en
te ontspannen. Mensen die
geïnteresseerd zijn kunnen ook een
bezoekje brengen aan de Koskikatustraat. Dit is een straat met een leuke
sfeer, winkels en een piano-bar.

DAG 2
Begin uur
8.30

Eind uur
9.30

9.45

10.00

Activiteit
De reizigers kunnen genieten van een
lekker ontbijt.
We verzamelen in de lobby van het
hotel, waar er verschillende groepen
zijn. Deze groepen werden de dag
voordien al gemaakt en krijgen nu de
info die voor hen belangrijk is. De
reizigers hadden de keuze uit 3
activiteiten (wie Korundi wilt
bezoeken dient dit op voorhand door
te geven, zo kan er een goedkopere
pas gekocht worden):
• Culture House Korundi (€5
extra)
De groep gaat te voet, het is 7
minuten wandelen.
• U kunt ook nog op eigen
houtje de stad gaan
verkennen
De reizigers krijgen ook al de
informatie over de rest van de dag
mee. Zo moet iedereen ook al zijn

Extra Informatie
 Adres Culture House
Kurundi:
Lapinkävijäntie 4,
96100 Rovaniemi
 Adres Karting:
Ounasjoen
itäpuolentie, 96900
Rovaniemi, Finland
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10.00

-

10.00

-

gerief mee hebben voor de latere
activiteiten zoals de sauna, omdat we
direct doorrijden.
De groep Korundi vertrekt met de
reisleider naar het museum. Zij zijn
ook in het bezit van een Culture pass
(Arktikum + Korundi aan goedkopere
prijs), waarmee zij binnen mogen.
We beginnen met een gidsbeurt door
de reisleider en daarna krijgt men
nog een 45 min. om vrij rond te
lopen.
De groep die zelf nog wat wilt
ontdekken in de stad, heeft dus deze
tijd zelf op te vullen. Iedereen wordt
voorzien van een stadsplan met
allerlei bezienswaardigheden en
adresjes op.

10.00
12.00

12.00
13.45

13.45

14.00

14.00

15.30

Degene die willen karten krijgen alle
nodige informatie en kunnen dit ook
op eigen houtje doen.
De activiteiten vinden plaats.
De lunch zit niet inbegrepen in de
reis en is dus vrij te kiezen door de
reizigers. Wij zullen wel altijd een
aantal voorstellen doen, zodat ze
toch al een idee hebben waar zij
kunnen eten. Vandaag is dit
restaurant Nili. Te voet is dit
ongeveer 15 min. stappen van het
hotel.
We spreken af aan de ingang van het
Arktikum om 13.45. Voor mensen die
in restaurant Nili hebben gegeten is
dit ongeveer 10 min. wandelen. Voor
degene die liever niet op eigen houtje
naar het museum stappen, zal de
reisleider om 13.35 vertrekken vanaf
het hotel. Als u meegaat met de
reisleider, moet dit op voorhand
doorgegeven worden, omdat deze
met de bus gaat.
Een academisch kwartiertje voor
eventuele laatkomers en iedereen
wordt geteld.
Start bezoek aan het Arktikum, er
wordt gegidst door onze reisgids van
Lauwers.
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15.30

15.45

15.45

15.55

15.55

16.00

16.30

16.30

18.00

18.00

18.05

18.05

18.35

18.35

18.45

18.45

19.15

19.15
21.00
21.15

21.00
21.15
22.15

Einde van de gegidste rondleiding.
Nu kunnen mensen de keuze maken
tussen een Finse sauna of Santa Claus
Village (dit wordt op voorhand
doorgegeven, de mensen moeten ook
al het gerief meenemen en dat
kunnen ze dan in de bus laten).
Iedereen stapt op de bus en wordt
geteld. De personen die kozen voor
Santa Claus Village zitten vooraan in
de bus, omdat zij hier het eerst zullen
moeten afstappen.
De rit naar Santa Claus Village,
onderweg wordt iedereen voorzien
van een tussendoortje.
Aankomst in Santa Claus Villlage,
hier zullen we het hele dorp
doorlopen en krijgt u informatie van
onze reisgids. De gidstour duurt
ongeveer een uur, dus u kunt nog een
half uurtje vrij rondlopen.

 Adres Santa Claus
Village: Tähtikuja 1
 96930 Napapiiri
 Afstand: 8 km

 Adres Arctic Snow
Hotel: Lehtoahontie
27, 97220 Rovaniemi
 Afstand: 33,5 km

De bus zal nu doorrijden naar het
Arctic Snow Hotel.
Je kunt nu genieten van een sauna en
jacuzzi.
Iedereen stapt op de bus en wordt
geteld.
We vertrekken terug van de Sauna en
gaan naar Santa Claus’ Village om de
andere groep op te halen.
We halen de groep op bij Santa Claus’
Village en vertrekken terug naar het
hotel. In de bus zal de reisleider de
volgende dag overlopen.
Tijd om zich klaar te maken voor het
avondeten.
Avondmaal in het hotel.
Tijd om zich klaar te maken
Quiz over Finland en het
Noorderlicht. Dit vindt plaats in de
meetingruimte van het hotel en
wordt gegeven door onze reisleider.
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DAG 3
Begin uur
8.30
9.30

Eind uur
9.30
9.45

9.45

10.00

10.00
13.00

13.00
13.15

13.15

15.00

15.00

15.15

15.15

15.35

15.35

16.20

16.20

16.40

16.40

17.45

17.45

18.00

18.00

18.20

Activiteit
Ontbijt in het hotel.
Nog even tijd om zich klaar te
maken.
Er zijn 3 keuzemogelijkheden:
• IJsvissen
• Rendierboerderij bezoeken +
safari
• Wandeling met
sneeuwschoenen in het mooie
landschap
Op voorhand wordt er gevraagd naar
welke activiteiten de voorkeur gaat
en de 2 populairste gaan dan effectief
door. Alle excursies worden
georganiseerd door Wild About
Lapland, we worden door hen
opgehaald en gegidst.
Alle activiteiten vinden plaats.
De groepen worden door Wild About
Lapland van de activiteit naar het
hotel teruggebracht.
De mensen hebben nu tijd om zich
wat op te frissen, te ontspannen en
een middagmaal te eten. Dit is vrij te
kiezen.
We verzamelen terug naar het hotel
om van daaruit naar de kerk te
wandelen. De reisleider checkt of
iedereen er is.
Wandeling naar Rovaniemi Church.
We bezoeken de kerk en daar vertelt
onze reisleider van Lauwers over de
kerk en zijn geschiedenis.
Wandeling terug naar het hotel.
Onderweg vertelt de reisleider ook
dat men zich zeker warm moet
aankleden voor het restaurant.
Tijd om wat te ontspannen en zich
klaar te maken.
Afspraak om 17.45 aan de receptie van
het hotel, iedereen meldt zich aan bij
de reisleider. Eens iedereen aanwezig
is stappen we op de bus.
We vertrekken naar het Snowman
world Ice restaurant.

Extra informatie

 Adres: Yliopistonkatu
1, 96100 Rovaniemi

 Adres: Joulumaantie 5,
96930 Rovaniemi
 Afstand: 8 km
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18.20

18.30

18.30

20.00

20.00

20.10

20.10

20.30

We komen aan in het restaurant en
de reisleider zal ons aanmelden.
We krijgen een welkomstdrink in de
bar en mogen daarna plaats nemen in
het restaurant. Daar krijgt iedereen
een driegangenmenu, keuze uit 3
soorten.
Na een heerlijk diner, gaat iedereen
weer op de bus, wordt er geteld en
kunnen we vertrekken naar het hotel.
De rit van het restaurant naar het
hotel, de reisleider zal hier nog kort
de planning voor de volgende dag
overlopen.

DAG 4
Begin uur
07.30

Eind uur
08.45

08.45

09.00

09.00

11.30

11.30

11.35

11.35

13.20

13.20

13.40

13.40

14.15

14.15

15.45

15.45

15.55

Activiteit
Ontbijt in het hotel en tijd om uit te
checken. de reizigers kunnen kiezen
wanneer ze dit doen, maar het moet
ten laatste tegen 8.45 in orde zijn.
Nu iedereen uitgecheckt is zullen we
de bagage in de bus stoppen en kan
iedereen opstappen.
De rit van Scandic Rovaniemi City
naar Hotel Kittilä.
We zijn aangekomen, de bagage blijft
in de autocar.
Middagmaal. Iedereen is vrij om te
gaan eten waar hij/zij wil. Er is ook
een mogelijkheid om in het hotel te
eten.
Afspraak tussen 13.20 en 13.30 aan het
hotel bij de bus. Daarna wordt
aangeduid op de lijst en stapt op.
De rit van het hotel naar Snow
Village. Hier krijgen we een tour van
het hotel, de bar en kun je
verschillende ijssculpturen
bewonderen.
Er bezoeken alle kamers,
ijssculpturen en worden ook gegidst
ter plaatse. Op het einde van de tour
kunnen we genieten van een warme
drank.
We gaan terug aan de autocar, waar
de reisleider iedereen opnieuw zal

Extra informatie

 Adres: Valtatie 49,
99100 Kittilä
 Afstand: 150 km

 Adres: Lainiotie 566,
99100 Kittilä
 Afstand: 29 km
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15.55

16.30

16.30

16.45

16.45

18.00

18.00

18.10

18.10

18.30

18.30

20.30

20.30

20.40

20.40

21.00

tellen. Dan stappen we op de bus en
vertrekken we naar het hotel.
We rijden van het museum naar
hotel Kittilä. De reisleider zal
uitleggen dat ze nog even moet
blijven zitten tot ze hen heeft
ingecheckt.
De reizigers blijven nog even zitten,
terwijl de reisleider de groep gaat
inchecken.
Ondertussen laadt de chauffeur ook
de bagage uit. Nadat iedereen is
ingecheckt, krijgen ze hun sleutel.
Men kan nu even naar de kamer
gaan, wat rusten en zich klaarmaken
voor het avondeten. Iedereen wordt
om 18u aan de receptie verwacht om
dan naar het restaurant te gaan.
Iedereen verzamelt aan de receptie,
gaat op de bus en wordt geteld.
Rit van het hotel naar the King Crab
House.
Avondeten, vanavond staat er vis op
het menu. Voor vegetariërs is er
eventueel een alternatief mogelijk,
deze dient aangevraagd te zijn bij
reservatie.
Iedereen gaat terug op de bus en
wordt geteld.
Rit van het restaurant naar het hotel.
De reisleider zal hier ook het verloop
van de volgende dag overlopen.

 Adres: Mariankuja 6,
99130 Sirkka
 Afstand: 18,3 km

DAG 5
Begin uur
08.00

Eind uur
09.30

09.30

09.45

09.45

12.30

12.30

14.00

Activiteit
Ontbijt in het hotel, hier hebben de
reizigers ook de tijd om hun valiezen
te pakken en uit te checken.
Verzamelen aan de receptie, waar de
reisleider iedereen zal tellen. Terwijl
de reisleider telt, laadt de chauffeur
de bagage in. Na het tellen, stapt
iedereen op.
Rit naar het Wanha Waskoolimies
restaurant om daar ons middageten
te houden.
Middagmaal in het restaurant.

Extra informatie

 Adres: Tankavaarantie
31, 99695 Sodankylä
 Afstand: 184 km
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14.00

14.15

14.15

14.45

14.45

15.15

15.15

15.45

15.45

16.00

16.00

16.15

16.15
17.45

17.45
18.00

18.00

18.30

18.30

18.45

18.45
20.45

20.45
21.30

21.30

23.30

23.30

-

Iedereen kan nog eens naar het toilet,
stapt op de bus en wordt opnieuw
geteld.
Rit van het restaurant naar
Kakslauttanen Arctic Resort. Hier zal
de reisleider ook vermelden dat de
reizigers nog even zullen moeten
blijven zitten tot iedereen ingecheckt
is.
De reisleider checkt de groep in
terwijl zij op de bus blijven zitten.
Daarna komt de reisleider met de
sleutels en laadt de chauffeur de
bagage uit.
Men krijgt even tijd om de kamer te
betreden en te bekomen van de rit.
Er wordt verzameld aan de receptie
van het hotel, daar wordt de lijst
overlopen. Daarna gaan we naar de
bus om te vertrekken.
We rijden van het hotel naar de
bowlingzaal.
De bowling vindt plaats.
We rijden van de bowling terug naar
het hotel.
Iedereen kan zich klaar maken om te
gaan eten.
De reisleider toont iedereen zijn tafel
en geeft een korte introductie.
Avondeten in het resort.
Iedereen krijgt tijd om het eten wat
te laten zakken en terug warme
kleren aan te trekken.
We gaan een wandeling doen, op
zoek naar het noorderlicht. Op het
einde van de wandeling
maken we een kampvuur
en genieten we er van een
plaatselijke champagne en
smores.

 Adres: Kiilopääntie 9,
99830 Saariselkä
 Afstand: 22 km

 Adres: Honkapolku 5,
99830 Inari
 Afstand: 11 km

Het einde van een mooie avond!
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DAG 6
Begin uur
08.00
10.30

Eind uur
10.00
12.30

12.30

14.15

14.15

14.30

14.30
16.00

16.00
16.15

16.00

17.30

17.30

18.30

18.30
21.00

20.30
-

Activiteit
Uitgebreid ontbijtbuffet.
De reizigers hebben de keuze uit 2
activiteiten. Beide activiteiten duren
2u en worden verzorgd door het
resort.

Extra informatie

• Huskysafari
• Een tour met sneeuwscooters
Tijd om zich om te kleden, op te
frissen en het middageten vindt
plaats. Om 14.15 afspraak aan de
ingang van het resort om met de hele
groep te gaan langlaufen.
Tijd om het langlaufgerief aan te
doen en te vertrekken
Langlaufen vindt plaats.
Na de tour gaan alle spullen terug
naar het resort en krijgen de reizigers
wat tijd om te ontspannen.
Degene die naar de sauna willen,
kunnen dit op het resort. Anderen
zijn vrij om zich ook te ontspannen.
Tijd om zich klaar te maken voor het
avondeten.
Avondeten.
De reizigers zijn vrij.
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DAG 7
Begin uur
08.00
09.30

Eind uur
09.30
10.30

10.30

11.00

11.00

12.30

12.30

12.45

12.45

13.05

13.05

14.35

14.35

14.45

14.45

18.00

18.00

18.20

18.20

19.00

19.00
21.00

21.00
22.00

22.00

-

Activiteit
Extra informatie
Tijd om te ontbijten.
De mensen krijgen de tijd om al de
valiezen te maken en uit te checken.
Er volgt nog een wandeling, dus men
moet gepaste kledij hebben en
eventuele zaken die nog nodig zijn,
bij zich houden.
De bagage wordt in de autocar
geplaatst.
Middagmaal, wij bevelen het resort
aan.
Iedereen verzamelt aan de ingang van
het resort en wordt geteld. Daarna
stapt iedereen op de bus om te
vertrekken naar het Urho Kekkonen
Nationaal Park.
De rit van het resort naar het
 Afstand: 7 km
Nationaal Park.
We maken een wandeling in het
Urho Kekkonen National Park. Dit is
onze laatste kans om hier van de
mooie natuur te genieten.
Iedereen stapt op de bus en wordt
geteld.
We rijden van het park terug naar
 Afstand: 252 km
Scandic Rovaniemi City. Hier
spenderen we onze laatste nacht.
Onderweg zal iedereen voorzien
worden van een tussendoortje.
De reisleider checkt de groep in,
terwijl zij nog even op de bus blijven
zitten. De chauffeur zal dan de
bagage al uitladen. Daarna worden de
sleutels gegeven en kan men naar de
kamer.
Wat vrije tijd om te ontspannen en
zich klaar te maken.
Avondmaal in het hotel.
In de meetingruimte van het hotel zal
er een diavoorstelling plaatsvinden
met foto’s die tijdens de reis gemaakt
zijn door de reisleider en eventueel
door de reizigers zelf. Daarna zal er
nog een eindevaluatie zijn, die de
reizigers moeten invullen.
Men kan naar de kamer om de valies
al te maken of kan nog genieten van
de laatste avond.
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DAG 8
Begin uur
08.30

Eind uur
10.30

10.30

10.45

10.45

11.00

11.00
11.30

11.30
12.15

12.15

13.15

13.15

13.40

13.40

14.00

14.00

14.10

14.10

18.20

18.20

18.40

18.40

19.15

Activiteit
Tijd om te ontbijten en zich uit te
checken. de reizigers kiezen zelf wat
ze wanneer doen.
De bagage wordt ingeladen door de
chauffeur, iedereen wordt geteld en
stapt op de bus om naar de
luchthaven te gaan.
De rit naar de luchthaven, de
reisleider zal een afscheidswoordje
geven. De chauffeur neemt daar
afscheid van ons.
Tijd om in te checken voor de vlucht.
We gaan door de douane met z’n
allen.
Iedereen krijgt de tijd om iets te eten
of souvenirs te kopen. Afspraak om
13.30 aan de gate.
We wachten aan de gate om te
boarden. De reisleider herinnert
iedereen eraan zijn of haar
identiteitsbewijs en vliegticket bij de
hand te hebben.
We boarden en nemen plaats op het
vliegtuig.
We wachten op het vliegtuig en zijn
klaar voor vertrek.
De vlucht van Rovaniemi naar
Brussels Airport.
Vluchtgegevens:
14.10 RVN - 18.20 BRU (1 stop, 5h10),
Finnair
We nemen onze handbagage en
stappen van het vliegtuig.
We gaan samen naar de bagageband
en nemen afscheid. De reisleider
blijft tot de laatste zijn of haar bagage
heeft en gaat daarna mee naar de
aankomsthal. Dit is het einde van de
mooie reis en wie dit wilt, kan via
Reizen Lauwers ook naar huis
gevoerd worden (op voorhand
geboekt!).

Extra informatie

 Adres: Rovaniemi
Airport, 96101
Rovaniemi
 Afstand: 8,5 km
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MOTIVATIE ACTIVITEITEN EN RESTAURANTS
Activiteit

Beschrijving

Motivatie

Welkomstdrink Café & Bar 21
Dag 1

Om de reis goed te starten, zullen
we een welkomstdrink houden in
de trendy bar. Iedereen krijgt er een
zoete wafel naar keuze en een
koffie of thee.
 €10 per persoon
 Chauffeur en reisleider
gratis

Het is een ideale manier om
de reis in te zetten en om
elkaar te leren kennen. De
groep kan zo al eens praten
en het is een lekker vieruurtje.

Gidstour Rovaniemi
Dag 1

Onze reisleider zal de reizigers
meenemen door de stad en een
introductie geven wat hier allemaal
te bezichtigen valt. Je zult hier wat
leuke adresjes en weetjes krijgen.

Men krijgt zo al een
introductie van de stad en zal
al wat adresjes weten als men
wat vrije tijd heeft om te
spenderen. Zo moeten ze niet
te lang zoeken naar adressen
of activiteiten.

Koskikatu-straat (optioneel)
Dag 1

Dit is een levendige straat in de
avond met verschillende winkels en
een piano bar. Ideaal om de eerste
avond in te zetten.

Culture House Korundi
(optioneel)
Dag 2

Dit is een cultureel centrum met
een focus op kunst, geschiedenis en
het heden. Er zijn verschillende
exhibities die continu veranderen.
Het is een echte aanrader voor
liefhebbers van kunst en cultuur.
 €6 opleg voor combinatie
Arktikum + Korundi

Dit is optioneel voor de
mensen die hun eerste avond
goed willen inzetten. Maar
willen sommigen eens goed
uitrusten of iets anders doen
kant dit ook.
Voor de mensen die
geïnteresseerd zijn in de
plaatselijke cultuur. Het is
ook binnen, wat soms eens
goed is door de koude. Het is
een interessante uitstap en
een belangrijke
bezienswaardigheid van
Rovaniemi.

Arktikum
Dag 2

Dit wetenschapsmuseum en
onderzoekscentrum laat je kennis
maken met de cultuur,
geschiedenis en de natuur. Zo kom
je meer te weten over de polen in
het noorden en zul je tijdens de
quiz misschien ook beter scoren!
 €15 per persoon
 Reisleider gratis

Het Arktikum is ook één van
de belangrijkste
bezienswaardigheden met een
leerrijke collectie. Verder is de
koepel van het gebouw ook
een bezienswaardigheid op
zich. Omdat dit wel een zeer
interessant museum is, doen
we dit met de hele groep.
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Santa Claus Village
(optioneel)(1)
Dag 2

Sauna @ Arctic Snow Hotel
(optioneel)(1)
Dag 2

Quiz over Finland
Dag 2

IJsvissen (optioneel)*
Dag 3

Wandeling met
sneeuwschoenen (optioneel)*
Dag 3

Bezoek het dorp van de kerstman
en laat je onderdompelen in een
andere wereld. Kerstbomen,
rendieren, lichtjes, alles is er
aanwezig zoals we kerstmis
kennen. Het is een toffe en speciale
ervaring.
 Gratis

Het dorp van de kerstman is
een heel belangrijk deel van
de folklore in het hoge
noorden. Het is niet alleen
voor kinderen, het is ook een
leuke ervaring voor
volwassenen, waarbij je heel
veel verschillende delen kunt
zien. De entree is ook gratis,
dus ideaal als men de
kostprijs een beetje wilt
beperken.
Geniet van een traditionele Finse
Één van de focussen van onze
sauna, een sneeuw sauna en een
reis is toch wellness. Het is
jacuzzi buiten. Een ideaal moment
dan ook meer dan normaal
om te ontspannen. Dit arrangement dat we er ook een aantal
duurt 1,5 uur.
mogelijkheden in plannen.
 €86 per persoon

Een quiz gepresenteerd door onze
reisleider in de meeting ruimte. Zo
leert de groep elkaar en de
bestemming wat beter werken.

Het is een leuke manier om
wat meer te leren over de
bestemming. En natuurlijk is
dit een vorm van
teambuilding, waarbij de
reizigers elkaar opnieuw beter
leren kennen.
Een ideale manier van om de mooie We willen zorgen dat er veel
natuur in stilte te beleven. Je leert
onvergetelijke activiteiten
met een professionele gids ijsvissen. zijn, die ook typisch zijn aan
Deze activiteit is een manier om de de regio. Het is ook een
wildernis te ervaren en het is iets
activiteit die door de locals
dat heel veel locals ook nog doen. Je nog vaak wordt gedaan.
zult de vis die je vangt ook zelf
Verder is het ook de
koken. De activiteit duur 3u.
bedoeling dat de reizigers
 €82,50 per persoon
tussen bepaalde zaken
 Reisleider gratis
kunnen kiezen, wat zij het
liefste zouden doen.
Je gaat in het Taiga bos en ontdekt
de wilde natuur die het gebied te
bieden heeft. Samen met de gids ga
je langs rivieren, bevroren rivieren
en ga je op de toppen. Halverwege
wordt er ook gestopt en maakt je
zelf een vuurtje om daar een snack
te bereiden.

Ook dit is één van de
keuzemogelijkheden en
activiteit typisch aan de regio.
Het is een alternatieve manier
om de mooie natuur van
Rovaniemi te ontdekken.
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Het is zeker een ervaring in het
wild. Ook deze activiteit duurt 3u.
 €82,50 per persoon
 Reisleider gratis

Rendierboerderij met safari
(optioneel)*
Dag 3

Bezoek een rendierboerderij en
kom meer te weten over het leven
van de herders. Je gaat ook een tour
per slee van 45 min. doen, waarbij
je door een rendier wordt
voorgetrokken. Op het einde krijg
je nog koekjes en warme dranken
bij een kampvuur.
 €139 per persoon

Dit is zeker de moeite waard
en een must-do als je naar
Lapland gaat. De regio is
bekend voor zijn rendier- en
huskytochten en dan kan
deze optie zeker niet
ontbreken.

Rovaniemi Church
Dag 3

We zullen dit lokale kerkje
bezoeken met onze reisleider die
daar wat info zal geven over het
geloof en de geschiedenis.
 Gratis

Het is een kleine kerk, maar
eentje met charme. Wij willen
dat de reizigers ook echt
bijleren over de bestemming
en een kijk krijgen op het
leven van de bevolking.

Snowman world Ice
Restaurant
Dag 3

Geniet van een welkomstdrankje in
de IJsbar en een driegangenmenu in
het restaurant. Een speciale
ervaring in een restaurant dat
helemaal bestaat uit ijs. Warme
kledij wordt dus zeker aanbevolen.
 €99 per persoon
 Welkomstdrink + 3gangenmenu
 Reisleider en chauffeur
aan -50%
Ontdek de mooie kunst die men
maakt met ijs. Je kunt er
verschillende ijssculpturen
bezichtigen, maar je krijgt er ook de
verschillende kamers uit ijs te zien.
Je zult horen wat hier allemaal bij
komt kijken en hoe ze dit allemaal
onderhouden.

Deze avond eten we niet in
het hotel, maar in een
ijsrestaurant. We vinden dat
bij een bestemming als
Lapland beleving ook centraal
staat. Daarom willen we de
reizigers ook speciale dingen
laten doen zoals dineren in
een restaurant volledig uit ijs.

Snow Village
Dag 4

Ook hier gaan we terug naar
een plaats volledig uit ijs. De
reizigers zullen kunnen
rondlopen in de verschillende
zalen; sommige zijn in een
speciaal thema zoals Game of
Thrones.
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 €18 per persoon
 Reisleider betalend

King Crab House
Dag 4

Wanha waskoolimies
Dag 5

Bowling
Dag 5

Wandeling op zoek naar het
noorderlicht
Dag 5

Maar dit is ook een hotel en
de reizigers kunnen ook een
kijkje nemen in de lege
kamers.

Geniet van een kwaliteitsvol
3-gangenmenu in dit moderne
restaurant. Het menu bestaat uit
king crab soep + gefrituurde
schelvis met groentjes, aardappelen
en een sausje + huisgemaakte
sorbet. Dit gerecht is inclusief 1 glas
frisdrank.
 €52,5 per persoon
 €18,5 voor reisleider en
chauffeur
 Vegetarisch alternatief
mogelijk op aanvraag
Onderweg naar het Kakslauttanen
resort stoppen we aan dit
restaurant om ons middagmaal te
eten. Het is ook een 3-gangenmenu
met typische Laplandse gerechten
en ook in een zeer typisch
restaurant. Een ideale manier om je
onder te dompelen in de cultuur.
Dit menu is inclusief water, koffie
en thee.
 €39 per persoon
 Reisleider en chauffeur
gratis
Het is natuurlijk altijd eens leuk om
een competitieve activiteit te doen
met de hele groep. De 8 banen
worden voor onze groep afgehuurd
gedurende 2u en het huren van de
schoenen zijn inbegrepen.
 €400 voor de hele groep

Dit keer wouden we een
specialer gerecht en toch een
beetje anders dan het typische
Lapland. Het restaurant staat
bekend om te werken met
lokale en zeer verse
gerechten.

Op Valentijnsavond gaan we op
zoek naar het noorderlicht.
Hopelijk hebben we deze al eens

Natuurlijk kan een wandeling
op zoek naar het noorderlicht
niet onderbreken. Een andere

We hebben ervoor gekozen
dit middagmaal erin te
rekenen, omdat dit een stop is
tijdens de rit. Omdat er
misschien niet genoeg
mogelijkheden zijn in de
omgeving, is iedereen hier
zeker van zijn maaltijd.

Het is een leuke manier om
wat competitief te zijn onder
elkaar en is een goede
teambuilding. Het is ook een
toffe afsluiter van de avond.
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gezien tijdens onze reis, maar nu
zullen we er echt naar op zoek
gaan. Het is en hele leuke en
romantische wandeling dat eindigt
met een kampvuur met een glaasje
bubbels en smores.

focus van de reis is het
noorderlicht. We hopen
natuurlijk dat we het
verschijnsel al eens gezien
zullen hebben, maar nu
zullen we later op de avond
een wandeling doen in de
hoop dat we het zullen zien.
De avond eindigt met het
kampvuur en dit om een hele
leuke sfeer te creëren en deze
avond als een van de
hoogtepunten te zien.
Opnieuw is dit toch wel een
onvergetelijke ervaring en ook
een must-do. We vinden dat
dit toch ook een essentiële
activiteit is in Lapland en
deze dus ook zeker eens aan
bod moet komen.

Huskysafari (optioneel)(1)
Dag 6

Ervaar een echte safari met de
husky’s in de sneeuw. Je gaat samen
met een aantal anderen in de slee
en kunt genieten van de sleetocht
en je kunt daarna ook nog eens
kennismaken met de honden.
 €155,50 per persoon
 Reisleider gratis

Sneeuwscooters (optioneel)(1)
Dag 6

Voor de adrenaline junks van de
groep is er de mogelijkheid om eens
met sneeuwscooters te rijden.
Omdat je deze zelf zult besturen,
moet je wel in het bezit zijn van een
rijbewijs. Het wordt zeker weten
een onvergetelijke ervaring.
 €135 per persoon
 Reisleider gratis

Dit is iets avontuurlijks en we
vonden dan ook dat we zeker
een aantal onvergetelijke
activiteiten die je zeker niet
thuis kunt doen in het
programma moeten steken.

Langlaufen
Dag 7

Het is eens een andere manier dan
wandelen om de mooie omgeving
te ontdekken. Het is zeker niet
moeilijk voor beginners en zo kan
iedereen op een leuke manier de
natuur bewonderen. Het materiaal
wordt gehuurd bij het resort.
 Reisleider gratis

Omdat we al een aantal
wandelingen in de planning
hadden, wouden we eens een
andere manier om de natuur
te ontdekken. Bij deze hebben
we langlaufen gekozen, omdat
dit ook mogelijk is voor
beginners.

Urho Kekkonen National Park
Dag 7

Dit nationaal park, genoemd naar
een voormalige president, is een
van de grootste beschermde
gebieden in Finland. Het is goed
om de benen nog eens te gebruiken

Omdat dit de laatste dag in
het hoge noorden van Finland
is en er nog een lange busrit
volgt, wouden we toch nog
een actieve activiteit plannen.
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voor de lange rit terug naar
Rovaniemi. En zo kunt u nog eens
genieten van de natuur in volle
glorie.

Het is de laatste kans om deze
prachtige natuur te
bewonderen en daar maken
we gebruik van.

*Er wordt op voorhand een voorkeur gegeven en de twee populairste gaan door. Degene die de minst
populaire activiteit hadden gekozen, zullen worden verwittigd en zullen zich bij een andere groep
moeten aansluiten. Dit omdat er meer dan 10 personen per activiteit moeten zijn.
(1)

De keuze moet bij reservatie gemaakt worden.
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DE ROUTE
DAG 1
Van: Rovaniemi Airport
Naar: Scandic Rovaniemi City Hotel
Duur: 15-20 min
Afstand: 8,5 km
Transportmiddel: Bus

Van: Scandic Rovaniemi City
Naar: Café & Bar 21
Duur: 5 min
Afstand: 290 m
Transportmiddel: te voet
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Van: Café & Bar 21
Naar: Rovaniemi old train station
Duur: 5 min
Afstand: 350 m
Transportmiddel: te voet

Van: /
Naar: /
Duur: 1 u
Afstand: ?
Transportmiddel: gidstour te voet
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DAG 2
OPTIE 1
Van: Scandic Rovaniemi City
Naar: Culture House Korundi
Duur: 10 min
Afstand: 550 m
Transportmiddel: te voet

OPTIE 2
Zelf te bepalen

OPTIE 3
Van: Scandic Rovaniemi City
Naar: Karting
Duur: ?
Afstand: ?
Je wordt opgehaald door de
organisatie.
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OPTIONEEL RESTAURANT
Van: Scandic Rovaniemi City
Naar: Restaurant Nili
Duur: 5 min
Afstand: 400 m
Transportmiddel: te voet

Van: Scandic Rovaniemi City
Naar: Arktikum
Duur: 10-15 min
Afstand: 600 m
Transportmiddel: degene die meegaan met de
reisleider op de bus, de anderen te voet
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Van: Arktikum
Naar: Santa Claus Village
Duur: 10-15 min
Afstand: 7,8 km
Transportmiddel: bus

Van: Santa Claus Village
Naar: Arctic Snow Hotel
Duur: 30 min
Afstand: 33,5 km
Transportmiddel: bus
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Van: Arctic Snow Hotel
Naar: Santa Claus Village
Duur: 30 min
Afstand: 33,5 km
Transportmiddel: bus

Van: Santa Claus Village
Naar: Scandic Rovaniemi City
Duur: 10-15 min
Afstand: 7,7 km
Transportmiddel: bus
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DAG 3
OPTIES: IJSVISSEN, RENDIERBOERDERIJ, WANDELING SNEEUWSCHOENEN
Pick-up & drop-off aan Scandic Rovaniemi City hotel door ‘Wild About Lapland’.

Van: Scandic Rovaniemi City
Naar: Rovaniemi Church
Duur: 15 min
Afstand: 1,2 km
Transportmiddel: te voet
Van: Rovaniemi Church
Naar: Scandic Rovaniemi City
Duur: 15 min
Afstand: 1,2 km
Transportmiddel: te voet
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Van: Scandic Rovaniemi City
Naar: Snowman World
Duur: 10-15 min
Afstand: 8,2 km
Transportmiddel: bus
Van: Snowman World
Naar: Scandic Rovaniemi City
Duur: 10-15 min
Afstand: 8,2 km
Transportmiddel: bus

DAG 4
Van: Scandic Rovaniemi City
Naar: Hotelli Kittilä
Duur: 2u – 2u30 min
Afstand: 150 km
Transportmiddel: bus
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Van: Hotelli Kittilä
Naar: Snow Village
Duur: 30 min
Afstand: 29,1 km
Transportmiddel: bus
Van: Snow Village
Naar: Hotelli Kittilä
Duur: 30 min
Afstand: 29,1 km
Transportmiddel: bus
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Van: Hotelli Kittilä
Naar: The King Crab House
Duur: 20 min
Afstand: 18,3 km
Transportmiddel: bus
Van: The King Crab House
Naar: Hotelli Kittilä
Duur: 20 min
Afstand: 18,3 km
Transportmiddel: bus

DAG 5
Van: Hotelli Kittilä
Naar: Wanha Waskoolimies restaurant
Duur: 2u45 min
Afstand: 184 km
Transportmiddel: bus
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Van: Wanha Waskoolimies restaurant
Naar: Kakslauttanen Arctic Resort
Duur: 20-30 min
Afstand: 21,8 km
Transportmiddel: bus

Van: Kakslauttanen Arctic Resort
Naar: Saariselkä Bowling
Duur: 15 min
Afstand: 11 km
Transportmiddel: bus
Van: Saariselkä Bowling
Naar: Kakslauttanen Arctic Resort
Duur: 15 min
Afstand: 11 km
Transportmiddel: bus

42

DAG 6
Alle activiteiten en maaltijden zijn op het resort.

DAG 7
Van: Kakslauttanen Arctic Resort
Naar: Urho Kekkonen National Park
Duur: 20 min
Afstand: 6,2 km
Transportmiddel: bus

Van: Urho Kekkonen National Park
Naar: Scandic Rovaniemi City
Duur: 3u15
Afstand: 252 km
Transportmiddel: bus
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DAG 8
Van: Scandic Rovaniemi City Hotel
Naar: Rovaniemi Airport
Duur: 15-20 min
Afstand: 8,5 km
Transportmiddel: Bus
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RIJ- EN RUSTTIJDEN
Alle routes werden berekend a.d.h.v. Google Maps, maar met een marge voor de
weersomstandigheden. Aangezien we in de winterperiode naar Finland reizen, kunnen
sommige wegen moeilijker berijdbaar zijn.

DAG 1
 Zie bijlage 1
0:00 – 14:40
14:40 – 15:00
15:00 – 24:00

Rust
Rijden
Rust

Rusttijd = 23u40
Rijtijd = 20 min.
Amplitude = 20 min.

DAG 2
 Zie bijlage 2
0:00 – 13:35
13:35 – 13:40
13:40 – 15:45
15:45 – 16:30
16:30 – 18:05
18:05 – 18:50
18:50 – 24:00

Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust

Rusttijd = 22u25
Rijtijd = 1u35
Amplitude = 5u15

DAG 3
 Zie bijlage 3
0:00 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 20:30
20:30 -20:45
20:45 – 24:00

Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust

Rusttijd = 23u30
Rijtijd = 30 min.
Amplitude = 3u
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DAG 4
 Zie bijlage 4
0:00 – 09:00
09:00 – 11:30
11:30 – 13:40
13:40 – 14:15
14:15 – 15:55
15:55 – 16:30
16:30 – 18:10
18:10 – 18:30
18:30 – 20:40
20:40 – 21:00
21:00 – 24:00

Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust

Rusttijd = 19u40
Rijtijd = 4u20
Amplitude = 12u

DAG 5
 Zie bijlage 5
0:00 – 09:45
09:45 – 12:30
12:30 – 14:15
14:15 – 14:45
14:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 24:00

Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust

Rusttijd = 20u15
Rijtijd = 3u45
Amplitude = 8u15

DAG 6
 Zie bijlage 6
0:00 – 24:00

Rust

Rusttijd = 24u
Rijtijd = /
Amplitude = /
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DAG 7
 Zie bijlage 7
0:00 – 12:45
12:45 – 13:05
13:05 – 14:45
14:45 – 18:00
18:00 – 24:00

Rust
Rijden
Rust
Rijden
Rust

Rusttijd = 20u25
Rijtijd = 3u35
Amplitude = 5u05

DAG 8
 Zie bijlage 8
0:00 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 24:00

Rust
Rijden
Rust

Rusttijd = 23u45
Rijtijd = 15 min.
Amplitude = 15 min.
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INFORMATIE AUTOCAR
AUTOCARMAATSCHAPPIJ
Omdat dit een combinatie is van een vliegreis en een autocarreis, werken wij met een externe
maatschappij genaamd OsaBus.
OsaBus is een busverhuur- en transferbedrijf, opgericht in Riga, Letland in 2012. Door de
vastberadenheid om hun diensten te perfectioneren en nieuwe klanten te bereiken, heeft
OsaBus een groot succes in de Baltische regio, wat leidde tot het ontwikkelen van nieuwe
routes en het openen van nieuwe vestigingen. Momenteel heeft OsaBus zijn hoofdkantoor in
Tallinn, Estland en een administratiekantoor in Riga, Letland en vestigt het filialen in Finland,
Zweden, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk.
Dankzij de voortdurend groeiende vloot van OsaBus en het toenemende aantal toegewijde
partners kunnen ze de klanten de beste service bieden op enkele van de meest gewenste
reislocaties.
Wij huren een bus met 44 tot 48 zit plaatsen, met comfort voor alle reizigers.
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INFORMATIE VLUCHTEN
We vertrekken vanaf Brussels Airport Zaventem naar Rovaniemi met het vliegtuig. Onderweg
is er 1 tussenstop in Helsinki. Deze vluchten worden uitgevoerd door Finnair.

ALGEMENE VLUCHTGEGEVENS
AY 1550

10 feb

Brussel - Helsinki

07:30 - 11:00

AY 533

10 feb

Helsinki - Rovaniemi

12:10 - 13:30

AY 534

17 feb

Rovaniemi - Helsinki

14:10 - 15:30

AY 1545

17 feb

Helsinki - Brussel

16:40 - 18:20

BAGAGE
1 stuk handbagage van 8 kg (56 x 45 x 25 cm)
1 stuk ruimbagage van 23 kg

Meer informatie vindt u op www.finnair.com
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PRIJSBEREKENING
 Gebaseerd op 25 personen

VERVOER

€583

LOGEMENT O.B.V. DUBBELE KAMER

€1041

Vliegtickets BRU-RVN (Bijlage 9)
Administratiekosten €50 (Bijlage 9)
Autocar €4200 (Bijlage 10)

Scandic Rovaniemi City (Bijlage 11)
 Single supplement: €284
Hotel Kittilä (Bijlage 12)
 Single supplement: €43
Kakslauttanen Arctic Resort (Bijlage 13)
 Single supplement: €344

€413
€2
€168

€364
€49

€628

MAALTIJDEN

€296,69

EXCURSIES

€83,20

KOSTEN CHAUFFEUR (€515)

€20,60

FOOI CHAUFFEUR(€2 p.p. x 8) (Bijlage 10)

€16

KOSTEN REISLEIDER (€1619)

€64,76

VERGOEDING REISLEIDER (€125 X 8 = €1000)

€40

TOTALE INKOOPPRIJS

€2145,25

Café&Bar 21 welkomstdrink (Bijlage 14)
Supplement HP Rovaniemi (€30 x 3) (Bijlage 11)
Ice Dining Experience (Bijlage 15)
King Crab House (€49 menu + €3,5 drankje) (Bijlage 16)
Middagmaal Wanha Waskoolimies (Bijlage 17)
Marshmallows (€12/kg) + cava (€9,5/fles) + koekjes (€1,84/pak)
(Bijlage 18)

Gidstour Rovaniemi
Arktikum (Bijlage 19)
Quiz in meetingruimte (€90) (Bijlage 20)
Rovaniemi church (Bijlage 21)
Snow village (Bijlage 22)
Bowling (€400) (Bijlage 23)
Huren ski’s voor langlaufen (Bijlage 24)
Diavoorstelling in meetingruimte (€90) (Bijlage 20)

€10
€90
€99
€52,5
€39
€6,19

Gratis
€15
€3,60
Gratis
€18
€16
€27
€3,60
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KOST

CHAUFFEUR

REISLEIDER

Verblijf Rovaniemi (€162 p.n.)

-

€648

Verblijf Kittilä

€92

€92

Verblijf Kakslauttanen (€75 p.n.) (Bijlage 25)

€150

€150

Vliegticket

-

€413

Supplement HP Rovaniemi (€30 x 3)

-

€90

Ontbijt Rovaniemi (€15 p.d.)

€45

-

Avondmaal Rovaniemi (€20 p.d.) (Bijlage 10)

€60

-

Middagmaal volledige reis (€20/maaltijd) (Bijlage 10)

€100

€140

Ice Dining (€99 – 50%) (Bijlage 15)

€49,50

€49,50

King Crab House (€15 menu + €3,5 drankje)(Bijlage 16)

€18,50

€18,50

Lunch Wanha Waskoolimies (Bijlage 17)

Gratis

Gratis

Café&Bar 21 (Bijlage 14)

Gratis

Gratis

Arktikum (Bijlage 19)

-

Gratis

Rovaniemi church

-

Gratis

IJsvissen of wandeling sneeuwschoenen (Bijlage 26)

-

Gratis

Santa Claus Village

-

Gratis

Snow Village (Bijlage 22)

-

€18

Huskysafari of sneeuwscooters

-

Gratis

Langlauf materiaal

-

Gratis

TOTAAL

€515

€1619
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PRIJS O.B.V. EEN DUBBELE KAMER
Totaal netto

€2145,25

Winst (10%)

€238,36

X1

€2383,61

BTW (2,73%)

€65,07

X2

€2448,68

Garantiefonds Reizen (0,15%)

€3,67

X3

€2452,35

VERKOOPPRIJS

€2455

PRIJS O.B.V. EEN DUBBELE KAMER MET SINGLE GEBRUIK
Totaal netto

€2816,25

Winst (10%)

€312,92

X1

€3129,16

BTW (2,73%)

€85,43

X2

€3214,59

Garantiefonds Reizen (0,15%)

€4,82

X3

€3219,41

VERKOOPPRIJS

€3220
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EXCURSIE: KORUNDI HOUSE OF CULTURE (BIJLAGE 19)
Totaal netto

€5

Winst (10%)

€0,56

X1

€5,56

BTW (2,73%)

€0,15

X2

€5,71

Garantiefonds Reizen (0,15%)

€0,009

X3

€5,72

VERKOOPPRIJS

€6

EXCURSIE: SAUNA @ ARCTIC SNOW HOTEL (BIJLAGE 27)
Totaal netto

€75

Winst (10%)

€8,33

X1

€83,33

BTW (2,73%)

€2,28

X2

€85,61

Garantiefonds Reizen (0,15%)

€0,13

X3

€85,74

VERKOOPPRIJS

€86
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KEUZE EXCURSIES: IJSVISSEN, RENDIERSAFARI OF
WANDELING MET SNEEUWSCHOENEN (BIJLAGE 26)
IJsvissen

Rendiersafari

Sneeuwschoenen

Totaal netto

€72

€121,50

€72

Winst (10%)

€8

€13,50

€8

X1

€80

€135

€80

BTW (2,73%)

€2,18

€3,67

€2,18

X2

€82,18

€138,69

€82,18

Garantiefonds Reizen (0,15%)

€0,12

€0,21

€0,12

X3

€82,30

€138,90

€82,30

VERKOOPPRIJS

€82,50

€139

€82,50

KEUZE EXCURSIE: HUSKYSAFARI OF SNEEUWSCOOTERS
(BIJLAGE 28)
Huskysafari

Sneeuwscooters

Totaal netto

€136

€117

Winst (10%)

€15,11

€13

X1

€151,11

€130

BTW (2,73%)

€4,13

€3,55

X2

€155,24

€133,55

Garantiefonds Reizen (0,15%)

€0,23

€0,20

X3

€155,47

€133,75

VERKOOPPRIJS

€155,50

€135
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DE PRIJS
PRIJS
Vanaf €2455 o.b.v. een dubbele kamer
Vanaf €3220 o.b.v. een dubbele kamer met single gebruik

WAT IS INBEGREPEN?
Vlucht BRU-RVN
Vervoer ter plaatse met autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in een comfortabel hotel (2 nachten in een glazen iglo)
Verblijf o.b.v. halfpension
o 1x Ice Dining met welkomstdrink en 3-gangenmenu
 1x middagmaal met water, koffie en thee(14/02)
 Fooi chauffeur
 Vaste activiteiten/excursies
o Wafel en koffie of thee in Café&Bar 21
o Gidstour Rovaniemi
o Bezoek Arktikum
o Quiz over Finland
o Bezoek Rovaniemi Church
o Bezoek Snow Village
o Bowling met de hele groep
o Wandeling op zoek naar het noorderlicht met kampvuur, smores en bubbels
o Langlaufen
o Wandeling Urho Kekkonen National Park







WAT IS NIET INBEGREPEN?






Ontbijt dag 1
Middagmaal
Annulatie- en bijstandsverzekering
Ophaaldienst
Optionele excursies

Optionele excursies
Dag 2
 Korundi House of Culture:

€6

 Santa Claus Village:
 Sauna Arctic Snow Hotel:

€0
€86

Dag 3
 IJsvissen:
€82,50
 Wandeling sneeuwschoenen: €82,50
 Rendiersafari:
€139
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Dag 6
 Huskysafari:
€155,50
 Tocht sneeuwscooters: €135
Als u geen verzekering bij ons afsluit, gelden volgende voorwaarden:
https://www.lauwers.be/algemene-reisvoorwaarden-meerdaagse

STOELRESERVATIE AUTOCAR
•
•
•

€1,5 p.p.p.d. voor een plaats op de eerste twee rijen
€0,50 p.p.p.d. voor een plaats op rij 3 t.e.m. 7
Gratis vanaf rij 7

VOORWAARDEN
ARTIKEL 6: BETALING VAN DE REISSOM
6.1 Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten
van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale
reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2 Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen,
betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 56 dagen voor
de vertrekdatum.
6.3 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het
voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal Reizen
Lauwers en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de
reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de
reiziger.
Bijzondere reisvoorwaarden:
6.4 Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen,
betaalt de reiziger, bij de ontvangst van de bestelbon 30 %
van de totale reissom als voorschot, met een minimum van €75 per persoon
voor reizen langer dan 3 dagen en €25 per persoon voor reizen tot en met
3 dagen.
6.5. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt
de reiziger het saldo uiterlijk 56 dagen vóór de vertrekdatum en worden hem
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na ontvangst van het saldo de reisbevestiging en reisdocumenten 14 dagen
vóór de afreis toegestuurd.
6.6. Boekt de reiziger minder dan 56 dagen vóór de vertrekdatum, dan moet
hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

LUCHTHAVENTRANSFER
•
•
•

Van bij u thuis naar de luchthaven, van de luchthaven naar u thuis of beide
Gedeelde transfer in minibus voor 8 personen
€30 per persoon, per transfer
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VERZEKERINGEN
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE (BIJLAGE 29)
‘Een reisverzekering is geen overbodige luxe!’
 7% van de reissom bij meerdaagse reizen
Annulering
 Voor het volledige bedrag van de reissom
 Terugbetaling in geval van ziekte, ongeval, overlijden, nieuwe baan, herexamen,
zwangerschap via kunstmatige inseminatie
Dekking van voorafbestaande ziektes zonder vrijstelling
Assistance Personen






Onbeperkte medische kosten
Onbeperkte repatriëringskosten bij ziekte, ongeval,…
Medische nabehandelingskosten in België tot €6250/persoon
Opsporing- en reddingskosten tot €6250/persoon
Catastrofedekking: verlening verblijfkosten tot €600/persoon

Forfaitaire vergoeding van €50/dag vanaf de 2e dag hospitalisatie in het buitenland
Compensatiereis
 Voor het volledige bedrag van de reissom
Reisgoed/bagageverzekering





Vergoeding bij diefstal, beschadiging, zonder vrijstelling
Dekking van waardevolle voorwerpen zoals GSM, laptop en sportmateriaal
Tot €2000/persoon
Tot €400/persoon voor de eerste noodzakelijke aankopen bij laattijdige afgifte van uw
bagage

Kapitaal reisongevallen
 Vergoeding bij overlijden of blijvende invalidideit
 Tot €12.500/persoon
Assistance wagen (Europa)
 Pechhulp, sleepdienst en repatriëren
 Vervangwagen
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TIJDELIJK REISVERZEKERING
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JAARLIJKSE REISVERZEKERING
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ANNULATIEVERZEKERING
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OMGEVING
ROVANIEMI EN OMSTREKEN
Rovaniemi, de hoofdstad van Lapland, is een
internationale stad op het punt waar de twee grootste
rivieren Kemijoki en Ounasjoki samenkomen. Het is een
universiteitsstad, het commerciële centrum van het gebied
en een stad van sport en cultuur. Rovaniemi bestaat ook
uit tientallen dorpskernen die verspreid zijn langs beide
zijden van de poolcirkel langs de oevers van twee rivieren.
Het grootste centrum is het dorp Saarenkylä met een
bevolking van ongeveer 8.500 inwoners.
Ranua is de meest zuidelijke gemeente in Lapland. Het is beroemd om zijn dierentuin en
bergbessenmoerassen. De stad Rovaniemi en de gemeente Ranua vormen samen het
Rovaniemi-gebied.
Rovaniemi is de grootste stad van Europa, qua oppervlakte dan. Alhoewel de stad slechts
60.000 inwoners heeft, heeft het een oppervlakte van meer dan 8.000 vierkante kilometer.
Rovaniemi is de perfecte uitvalsbasis om kennis te maken met de Lapse cultuur en natuur.
Rovaniemi ligt vlakbij de poolcirkel. Je kan hier de cirkel oversteken! En wist je dat Rovaniemi
de officiële woonplaats is van de enige echte kerstman?
De kerstman zijn officiële woonplaats zou ook in Lapland zijn, maar aangezien slechts enkele
mensen dit mogen weten, besloot hij zich ook te vestigen in Rovaniemi. Je kunt er Santa Claus
Village bezoeken, waar je de rendieren kunt zien, het kantoor bezoeken en op de foto met dé
kerstman.
Weetje: De vrouw van Roosevelt wou vroeger ook eens naar de poolcirkel en liet er een chalet bouwen. Dit
wordt deels gezien als de aanleiding van het dorpje en staat er nog altijd.

Gelegen in de uitgestrekte natuur is Rovaniemi het startpunt van je Lapland-belevenis.
Rondom Rovaniemi vind je bossen, bossen en nog meer bossen. Finland staat daarnaast
bekend als het Land van de Meren. In de winter zijn al deze meren en de meeste van de
rivieren bevroren. Ga ijsvissen, wandel over de rivier, ga langlaufen door de bossen en geniet
van alle winterse activiteiten die Rovaniemi te bieden heeft.
De stad is gesitueerd op de poolcirkel, waardoor je meer kans hebt om het noorderlicht te
zien. Ook hier heb je een aantal plaatsen waar het fenomeen kan voorkomen:



The Arctic Garden, dit bevindt zich achter het museum en is een 10 minuutjes
wandelen.
The top of Ounasvaara fell, dit is een 45 minuten wandelen
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