My Finland
your e xperience

LAPIN LUMOA & TALVEN TAIKAA

Nauti hienoista talvisäistä, taianomaisista lumipeitteisistä
maisemista ja Lapin luontoelämyksistä!
Osallistu revontuliretkelle, lumikenkäile puhtaassa hangessa,
nauti vauhdikkaasta huskysafarista, vieraile porotilalla ja koe
pororekiretki luonnon lumossa, kokeile moottorikelkkailua
turvallisesti tai osallistu vauhdikkaalle safarille, nauti lomamökin
rauhasta, takkatulesta ja saunomisesta!
Matkoillamme koet joka päivä uuden elämyksen sekä ainutlaatuisia
ja unohtumattomia hetkiä maagisessa lumisessa Lapissa!

PIENRYHMÄMATKAT

ELÄMYSLOMAMATKAT

My Finland

Alkaen 1685 € / hlö

your e xperience

Ystäväporukoille
& perheryhmille

LAPIN KLASSIKKOELÄMYKSET

Aktiviteettiloma
PÄIVÄ 1

Lapissa ollaan!

• Saapuminen Lapin
Kittilään
• Tervetuliaisateria
lomamökissänne
• Kävelyretki tunturin juurelle Levin
kyläkeskukseen ja
ruokaostoksilla käynti
(ostokset eivät sisälly
matkahintaan)
• Sauna

PÄIVÄ 5

Jään ja lumen lumoa

• Valitse lumilinnavierailu
TAI ice-karting
• Lumilinnavierailu
Levin Luvatussa
maassa lounaineen
lappilaisravintolassa
• Karting jäisellä radalla
ja mehutauko nuotion
loimussa
• Sauna

PÄIVÄ 2

PÄIVÄ 3

PÄIVÄ 4

Tonttujen touhuja

Parhaalla porotilalla

Lumisessa satumetsässä

• Herkkuaamiainen mökillä
• Aktiviteetteja Tonttulassa:
vierailu tonttujen ja
maahisten piilossa, lounas
ikijouluisessa ravintolassa,
laskettelua pulkkamäessä
potkukelkka-ajelua ja
tutustumista hienoihin
autenttisiin, Tonttulan
tiloihin
• Sauna

• Porotilaretki 1800-luvun
lopun tilalle, jossa
tutustaan kulttuuriin
suvun omassa museossa
• Tunnelmallinen
poroajelu (2 km) ja
porojen syöttöä
• Maukas lounas
takkatulen ääressä
• Sauna

• Maittava aamiainen
(kotiinkuljetettuna)
• Lumikenkäkävely
lumotussa taikametsässä
Levi-tunturin rinteillä
• Mehutauko metsän
siimeksessä
• Saunomista
• Revontuliretki keskiyön
korvilla

PÄIVÄ 6

Kurkistus Lapin luontoon

• Moottorikelkkaretki soilla,
järvien ja lampien jäillä
sekä maagisissa metsissä
• Omaehtoinen
lumikenkäretki
Kätkätunturin rinteille
(ohjeet ja lumikengät
sisältyvät, ota mukaan
eväät)
• Ja illalla saunaan!

Matka sisältää:
Ohjelman talvielämykset paikalliskuljetuksineen Levillä,
revontuliretki kirkkaana, korkean aktiviteetin iltana,
mökkimajoitus, mainitut ruokailut, opaspalvelut
Matka ei sisällä:
Lentolippuja / muita matkoja kohteeseen
Vaihda tai lisää aktiviteetti:
6-10 km Husky-safari koiravaljakkoa itse ohjastaen– Maaginen
lumikenkäretki alkuyön pimeässä – Luksusyö lasikattoisessa
iglussa illallisen kera - Illallinen ja yö lumilinnassa – 3-4 tunnin
moottorikelkkasafari – Savusauna ja avantouinti – Pilkkireissu
lohivälipaloineen – Omaehtoisia aktiviteetteja: maastohiihto
Levin latuverkostossa, laskettelu Levi-tunturilla, Levin kylpylä
ulkoporealtaineen, pulkkailu, jne.

PÄIVÄ 7

Vauhtia ja tunnelmaa

• Vierailu Levin Huskypuistossa: tutustutaan
arktisiin eläimiin
(koirasusia, naaleja,
punakettuja, vetokoiria,
elokuvaeläimiä),
koiravaljakkoajelu oppaan
ajamana
• Välipala kodassa
• Sauna

PÄIVÄ 8

Hyvää kotimatkaa!

• Kuljetus Kittilän
lentokentälle

Kokoa oma 5-12 hengen ryhmä ja lähde
vaivattomalle, turvalliselle Lapin reissulle
ystäväporukan tai suvun kesken!
OTA YHTEYTTÄ
+358 41 31 999 50
www.myfinland.info
info@myfinland.info
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