ARCTIC BIG 5
ADVENTURE:
luxe avontuurlijke tocht door Zweeds Lapland
6 dagen - inclusief vlucht, volpension en alle excursies
Reisdatum: 28.02.2018 - 05.03.2018
Rondreis van een kleine groep met 6 deelnemers
per persoon in een tweepersoonskamer 

vanaf 2.295,-€

Avontuurlijke dromen komen uit met deze exclusieve wintertrip naar
Zweeds Lapland. Binnen 6 dagen maak je kennis met de “Arctic Big 5
Adventures”: een reis met een ijsbreker, een hondensledetocht, ijsvissen, een sneeuwschoenen wandeling op de bevroren Botnische Golf,
een dag in het rijk van de Samen met rendieren.
Een kleine groep van slechts 6 deelnemers wordt intensief begeleid
door twee Duits / Nederlandse gidsen: Sabine en Tom Gordeyns brengen je echt dichter bij het landschap van de uitersten: van de ijskoude
kust van de Botnische Golf naar de ijskristal wereld van de Zweedse
bos wildernis. Authentiek en ver weg van het massatoerisme, dompel
jezelf onder in de besneeuwde winterse pracht van Zweeds Lapland.
Impressies zijn te vinden op travelstories-reiseblog.com/laender/
schweden/.

Hoogtepunten:
•  Rechtstreekse vlucht van / naar Stuttgart of Hannover
naar Arvidsjaur met 20 kg gratis bagage, snacks en 2
drankjes aan boord
•  Inclusief volpension
•  Alle transfers en “Big 5 Adventures” omvatten:
IJsbreker trip over de Botnische Golf, gelegenheid om in het
ijskoude water te baden in een speciaal pak, hondensledetocht, sneeuwschoenwandeling met gids op de bevroren zee
met “outdoor cooking”, ijsvissen met een barbecue in de
wildernis, cultuur en rendieren ervaring van dichtbij
• 2 nachten in Design Hotel Kust in Piteå
•  mogelijkheid op het magische Noorderlicht

De reis:
•  Dag 1 – Vlucht naar Arvidsjaur, transfer naar Malå en inleidende
presentatie “Culture of the Sami”. Overnachting in het Malå Hotell.
• Dag 2 – Een dag samen met een Sami en zijn rendieren in Malå:
De Sami-gids neemt je mee naar zijn rendierenverblijf en nodigt
je uit voor de lunch. In de oude nederzetting Lapstaden vertelt hij
verhalen rond het kampvuur en leer je het mystieke zingen van
de “Joik” kennen. Overnachting in het Malå Hotell.
•  Dag 3 – Sneeuwschoenwandeling en designhotel: transfer naar
Skellefteå. Sneeuwschoenwandeling over de bevroren Botnische
Golf met barbecue. Overnachting en een driegangen menu in
Design Hotel Kust in Piteå. Het hotel was genomineerd voor de
“World Luxury Hotel Award 2017”.
•  Dag 4 – Icebreaker en husky tour bij volle maan. In de ochtend
maken we een adembenemende tocht met een ijsbreker vanaf
Piteå. Als je wilt, ga je in een overlevingspak en laat je je aan een
lijn in het ijswater! In de vroege avond een ander avontuur nm
een hondensledetocht in het maanlicht en hopelijk met het Noorderlicht. Diner en overnachting in Hotel Kust.
•  Dag 5 – IJsvissen in de buurt van Abborrträsk: transfer richting
Abborrträsk. IJsvissen met een natuurgids op het meer, waar ook
een verwarmde tipi beschikbaar is. De vangst wordt ter plekke
vers bereid. Daarna transfer naar Arvidsjaur en overnachting in
het hotel Laponia.
•  Dag 6 – ‚s Middags transfer naar het vliegveld van Arvidsjaur voor
de terug vlucht.
Voor uitgebreide informatie (in het Duits) kijk ook op:
travelstories-reiseblog.com/winterurlaub-schneesicher-in-schweden
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