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WINTERS LAPLAND
Beleef de
magie van
het Hoge
Noorden

SPROOKJESACHTIG
LAPLAND

ASTERIA EXPEDITIONS,
LAPLAND SPECIALIST

Lapland is net als een sprookje in de
winter. De groene naaldwouden en blauwe
meren worden in de wintermaanden
compleet bedekt met een dikke laag
sneeuw. De vele natuurgebieden en
nationale parken nodigen uit tot een
actieve vakantie in de natuur van Lapland.
Sneeuwscootersafari’s, tochten met de
huskyslede, sneeuwschoenwandelingen en
ijsvissen zijn maar enkele van de populaire
activiteiten naast de klassieke wintersporten
zoals skiën en langlauf. Nóg een reden
waarom je naar Lapland moet: hier kan je
het magische noorderlicht zien. Kortom,
deze wondermooie bestemming mag zeker
niet op jouw bucketlist ontbreken.

Asteria Expeditions is specialist voor
Lapland en biedt al meer dan 14 jaar
reisprogramma’s aan naar het Hoge
Noorden. Maandelijks organiseren
wij meerdere groepsreizen met
eigen begeleiding. Deze unieke
groepsformules in kleine groep
spreken elk type reiziger aan
omwille van de sterke inhoud en de
mogelijkheid om eigen accenten te
leggen. Daarnaast bieden wij een
uitgebreid gamma aan individuele
programma’s aan. Wil je een vakantie
in een gezellige chalet middenin
de natuur of heb je het graag wat
actiever? Misschien droom je ervan
om te overnachten in een heus
ijshotel?
Ons enthousiast en ervaren team
stelt graag een passend programma
aan je voor. Een zorgeloze vakantie
aangepast aan jouw wensen en
budget, met een focus op typische
Laplandactiviteiten, gezellige logies,
lokale gerechten en met wat geluk
het noorderlicht.
Ontdek ons volledig aanbod op

WWW.WINTERSLAPLAND.BE

EUROPA’S LAATSTE
WILDERNIS
Lapland is één van de weinige plaatsen op
aarde waar de natuur nog oorspronkelijk
en onaangetast is. De streek strekt zich uit
over het noorden van Noorwegen, Zweden,
Finland en Rusland. Deze ongetemde
wildernis heeft perfect zijn authenticiteit
en charme weten te bewaren. Hier beleef
je nog de echte natuur: een rust en stilte
die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt
met indrukwekkende fauna & flora,
pure lucht en zuiver water. Hier vind je
trouwens ook de Sámi, de enige inheemse
bevolkingsgroep van NoordEuropa.

Naast Lapland kan je bij
Asteria Expeditions ook
terecht voor een breed
gamma reizen naar alle
uithoeken van onze planeet.
Wat dacht je van exclusieve
poolreizen, Iran, Japan,
Botswana, Papua NieuwGuinea of Argentinië?
Ontdek ons volledig
aanbod op
www.asteriaexpeditions.be
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Wat je zeker
niet mag missen
HUSKYSAFARI

Het magische
noorderlicht

Ontdek de natuurpracht van
Lapland op de meest authentieke
manier. Laat je voorttrekken door
je eigen huskyteam over witte
sneeuwvlakten.
TOCHT MET DE SNEEUWSCOOTER

Wil je de magie van het
noorderlicht ervaren, dan
moet je in Lapland zijn. Dit
lichtspektakel moet je gewoon met
je eigen ogen gezien hebben. Het
noorderlicht is een lichtfenomeen
dat optreedt bij helder weer tijdens
donkere nachten. Het nachtelijk
schouwspel wordt veroorzaakt
door uitbarstingen op de zon
of zonnewinden die botsen met
het magnetisch veld van de
aarde. Statistisch gezien kan
je het verschijnsel waarnemen
van september tot half april,
maar een absolute garantie om
het te zien bestaat niet. Moeder
Natuur bepaalt waar, wanneer en
hoelang.
Vanaf maart valt er in het Hoge
Noorden minder sneeuw wat de
kans op een open hemel vergroot
en dus ook op het noorderlicht.
Maximaliseer je kansen met één
van onze noorderlichtreizen:
WWW.ASTERIAEXPEDITIONS.BE/NOORDERLICHT

LOKALE KEUKEN
De Lapse keuken is niet alleen
buitengewoon smakelijk, maar maakt
gebruik van lokale producten als rendier
en eland, zalm, kabeljauw, king crab en
verschillende soorten bessen.
Nog een reden om Lapland te bezoeken,
beleven én proeven!

ASTERIA EXPEDITIONS - KORTE ZILVERSTRAAT 6 - 8000 BRUGGE - 050 33 25 10 - INFO@ASTERIAEXPEDITIONS.BE

Tijdens een tocht met de sneeuw
scooter voel je de adrenaline
stromen terwijl je over de bevroren
meren en uitgestrekte sneeuwvlaktes
rijdt. Of kies voor een nachtelijke
safari waarbij je ook op zoek gaat
naar het magische noorderlicht.
BEZOEK EEN RENDIERBOERDERIJ

Lapland en rendieren, het zijn bijna
synoniemen van elkaar. Maak kennis
met deze prachtige dieren tijdens
een bezoek aan een rendierboerderij.
SNEEUWSCHOENWANDELING

Tijdens een sneeuwschoenwandeling
kom je dichter dan ooit bij de
oneindige bossen en het prachtige
landschap van deze streek.
IJSVISSEN

Leer de technieken van het ijsvissen
en probeer zelf een vis aan de haak
te slaan. Een leuke activiteit voor
jong en oud.
Verder kan je er ook terecht voor
ice karting of een tocht met fatbikes.
Skiërs en langlaufliefhebbers
kunnen er naar hartenlust de pistes
verkennen. Natuurliefhebbers vinden
hun gading tijdens een walvis
en zeearendsafari of boottocht
langs de spectaculaire fjorden van
Noorwegen.
‘s Avonds geniet je van een typische
Finse sauna met een duik in een
ijswak.
Voor kinderen mag een bezoek aan
een dierenpark of het Santa Claus
Village niet ontbreken.
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OP ONTDEKKING IN MAGISCH LAPLAND
Verwacht
het onverwachte

ALTERNATIEVE SKIVAKANTIE?

Waarom niet eens enkele dagen gaan skiën
in Lapland in combinatie met typische
activiteiten en logies? In Lapland zal er in
ieder geval geen sneeuwgebrek zijn. Deze
bestemming is sneeuwzeker van begin
december tot half april. In de donkere
maanden zijn de skipistes er zelf verlicht.
KOUD?

VOOR IEDEREEN EEN
PASSEND PROGRAMMA
Asteria Expeditions biedt een
divers aanbod van groepsreizen en
programma’s op individuele basis aan.
Tijdens onze exclusieve groepsreizen
reis je in kleine groepjes met één
van onze ervaren Nederlandstalige
reisleiders. Deze unieke formules
bieden een voordelige combinatie
van exclusieve locaties en activiteiten
die op individuele basis niet mogelijk
zijn. Er zijn rondreisformules waarbij
je meerdere landen met elkaar
combineert. Naast themareizen zijn er
ook groepsprogramma’s voor actievere
reizigers en voor families met jonge
kinderen.
Wil je liever Lapland bezoeken op
individuele basis? Wij hebben een ruime
keuze aan individuele programma’s,
meestal met een excursiepakket
inbegrepen. Je kan dit programma
verder uitbreiden met excursies
volgens eigen wens en budget. Bij deze
programma’s reis je op privébasis of
sluit je aan bij een internationale groep.
ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP
WWW.WINTERSLAPLAND.BE

De winters in Lapland zijn koud, maar
de gevoelstemperatuur is anders dan bij
ons. Door de constante vriestemperatuur
is de lucht er heel droog en is er zelden
wind. Voorzie kledij die je hier ook
zou dragen bij vriestemperaturen en/of
sneeuwval. Bovendien krijg je tijdens onze
programma’s thermische kledij, warme
boots en handschoenen ter beschikking.
Reizigers die al in Lapland zijn geweest in
de winter zullen je zeker kunnen bevestigen
dat de koude goed te verdragen is.

DUUR?

Het is geen geheim dat Scandinavië geen
goedkope bestemming is. En zeker niet
als een reis gecombineerd wordt met
verschillende Laplandactiviteiten.
Kies daarom voor onze pakketformules
waarbij de maaltijden en alle belangrijke
activiteiten inbegrepen zijn in een
voordeelpakket. Zo kom je ter plaatse niet
voor onaangename verrassingen te staan.
DONKER?

In de maand december is er op vele
plaatsen geen direct zonlicht, maar het
cliché dat het er dan volledig donker is,
klopt niet.
Er is nog altijd een mooi periode van
daglicht waarbij excursies doorgaan en er
mooie foto’s kunnen gemaakt worden.
Een voordeel is dan wel dat je wat
langer het prachtige noorderlicht kan
aanschouwen.

RECHTSTREEKSE
VLUCHTEN NAAR
FINS LAPLAND

Vanaf eind januari tot eind februari
 dus ook in de krokusperiode –
voorzien wij eigen rechtstreekse
vluchten in samenwerking met
Brussels Airlines.
Start je vakantie in alle comfort en
zonder zorgen. Geen gedoe met over
stappen en lange reistijden.
Er is een uitgebreide keuze aan
rechtstreekse vlucht in combinatie
met een 5 of 8daags programma.
Bagage, maaltijden en dranken zijn
steeds inbegrepen.
Ontdek ons aanbod op

WWW.ASTERIAEXPEDITIONS.BE/VLUCHTEN
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ORIGINELE
LOGEERPLEKKEN

Tijdens een vakantie in Lapland
kan je kiezen voor een verblijf in
een chalet, appartement of hotel.
Voor het echte Lapland-gevoel kan
je opteren voor nachtje in een
blokhut middenin de wildernis,
een ice suite in een ijshotel,
een designer boomhut, een
vissershuisje aan de waterkant of
een glazen iglo, waarbij je vanuit
je bed kan genieten van het
noorderlicht...
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Lapland
in de zomer

Laat je overtuigen...

INFOSESSIES
LAPLAND ON TOUR

Tijdens deze infosessies
krijg je een volledig beeld
van onze programma’s,
activiteiten en vluchten.
Achteraf kan je bij onze
Laplandspecialisten terecht
met al jouw vragen.
Deelname is GRATIS,
maar je moet wel vooraf
registreren.
WWW.LAPLANDONTOUR.BE
Tijdens de zomermaanden maken de sneeuw
tapijten en bevroren meren plaats voor groen
beboste gebieden, heuvels en waterpartijen.
Ontdek Lapland in de zomer tijdens één van
onze begeleide reizen of individuele pro
gramma’s. Bezoek de Noordkaap, het meest
noordelijke puntje van het Europese continent of
spot wolven en bruine beren in hun biotoop. Of
kies voor actie tijdens een raftingtocht.

Kom langs!

WINTERS LAPLAND

DONDERDAG 16 NOVEMBER
Hotel Serwir  SintNiklaas
Koningin Astridlaan 57,
9100 SintNiklaas
19u00 tot 21u30
ZATERDAG 18 NOVEMBER
Hotel Aldhem  Grobbendonk
Jagersdreef 1, 2280 Grobbendonk
10u00 tot 12u30
ZATERDAG 18 NOVEMBER
Begijnhof hotel – Leuven
Groot Begijnhof 15, 3000 Leuven
15u00 tot 17u30
DONDERDAG 23 NOVEMBER
Travel Lounge  Brugge
Korte Zilverstraat 6, 8000 Brugge
19u00 tot 21u30

WWW.ZOMERSLAPLAND.BE

SPITSBERGEN

De ideale kennismaking met het noordpoolgebied

VRAAG NAAR
ONZE BROCHURE
INFO@ASTERIAEXPEDITIONS.BE
050 33 25 10
OF VIA EEN ERKEND REISAGENT

SPITSBERGEN
NAAR HET KONINKRIJK
VAN DE IJSBEER
Een uitgestrekt toendralandschap,
spitse bergen, spectaculaire
gletsjers en een prachtige plantenen dierenwereld: de ongerepte
eilandengroep Spitsbergen is
verrassend veelzijdig. Stap binnen
in het rijk van de ijbeer en ontdek
Spitsbergen tijdens onze 11-daagse
Nederlandstalig begeleide
poolexpeditie,
van 18 tot 28 juli 2018.
KOM NAAR EEN INFOSESSIE

in onze Travel Lounge  Brugge
Korte Zilverstraat 6, 8000 Brugge
DINSDAG 21 NOVEMBER
19u00 tot 21u00
ZATERDAG 16 DECEMBER
10u00 tot 12u00
WWW.SPITSBERGEN2018.BE
VRAAG ONZE SPITSBERGEN BROCHURE
INFO@ASTERIAEXPEDITIONS.BE
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