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Reis arrangement Schaatsen Luleå, Zweeds Lapland 
Incl. schaats clinic onder begeleiding van Peter Becker, hondenslee tocht en Noorderlicht tour! 
6 dagen/5 nachten (16 -21 februari 2021) 
SEK 9000,- p.p. 
 
Luleå is gelegen aan de kust en met een totaal van 1300 eilanden is het een unieke omgeving. Tussen December en 
April is de zee bevroren, er kan zich wel tot een meter dik ijs vormen! Bij aankomst in Luleå stapt u direct in een 
winterwonderland, minus temperaturen, zuivere lucht en een met sneeuw bedekt landschap zover het oog rijkt. U 
wordt in Luleå verwelkomt door onze gids die u assisteert met uw bagage en direct naar uw hotel in het centrum van 
de stad brengt. De locatie van het hotel is ideaal gelegen aan de hoofdstraat van Luleå ‘Storgatan’ en is op 
loopafstand tot de toegang tot het ijs (500 meter). Hier kunt u genieten van rust terwijl u de drukte van de stad om 
de hoek heeft. 
 
In dit 6-daagse programma kunt u zich optimaal voorbereiden op uw deelname aan het schaatsevenement 
‘Schaatsen Luleå’ onder begeleiding van Peter Becker. Maar naast het schaatsen is er ook aandacht voor winterse 
activiteiten zoals een Noorderlicht tour en unieke Hondenslee tocht.  De overige dagen blijft er genoeg tijd over om 
Zweeds Lapland zelf te ontdekken, dit kan uw in uw eigen tempo of gezamenlijk met een gids tijdens verschillende 
aanvullende activiteiten 
 

 
Noorderlicht         Schaatsen op natuurijs                       Start - finish Schaatsen Luleå                   Interieur hotel  

 

Periode: 16-21 februari 2021 (dinsdag/zondag) 
 
Inclusief 

✓ 5 nachten accommodatie in het Nordic choice Quality Hotel, inclusief ontbijtbuffet 
✓ Persoonlijke ontvangst op het vliegveld 
✓ Transfer van en naar Luleå Airport 
✓ Toegang tot sauna en fitness faciliteiten 
✓ Schaats clinic onder begeleiding van Peter Becker 
✓ Ticket toertocht  

 
Inclusief 2 excursies 

✓ Hondenslee tocht - zelf sturen (2 uur) 
✓ Noorderlicht tour (3uur) 

 
Details 

✓ Exclusief vliegtickets 
✓ Accommodatie, standaard twin room. Twee eenpersoonsbedden, bezet met 2 personen per kamer.  
✓ Single room SEK 1500 extra p.p. 
✓ 7-daags arrangement, met vertrek op Maandag 22 februari mogelijk op aanvraag 
✓ Op aanvraag kunnen overige activiteiten zoals bijvoorbeeld een sneeuwscooter tocht, IJsbreker cruise, 

IJsvissen of sneeuwschoen wandeling toegevoegd worden aan uw arrangement.  

 

 
IJsbreker cruise           Sneeuwscooter tocht               Hondenslee tocht met Husky’s                  Kjeld Nuis; Quest for speed - Luleå 2018 
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REIS BESCHRIJVING 
Schaatsen Luleå - Zweeds Lapland | 6 dagen/ 5 nachten 

 

Aankomst dag - Welkom in Zweeds Lapland! 
Op basis van uw vliegschema wordt u in Luleå verwelkomt door onze gids die u assisteert met uw bagage en direct 
naar uw hotel in het centrum van de stad brengt. De locatie van het hotel is ideaal gelegen op loopafstand van het ijs 
en aan de hoofdstraat van Luleå ‘Storgatan’. 
 

Dag 2 - Woensdag 17 febr. Schaats clinic + Noorderlicht tour 
Ochtend - schaatsen, verkennen van het ijs/ schaats clinic onder leiding van Peter Becker. Tips & tricks voor 
schaatsen op zee ijs en kleding advies op basis van de lokale weersomstandigheden.   
 
Heeft u altijd al eens het Noorderlicht willen zien? Dan is dit uw kans! In de avond wordt u om 20:00 van uw 
accommodatie opgehaald en laat u de felle lichten van de stad achter zich om zodoende een betere kans te hebben 
om deze majestueuze heldere lichten van de natuur te zien. Er is geen specifieke route of vaste locaties, de gids 
gebruikt zijn ervaring en kennis van de weersverwachtingen om u naar de beste locaties te rijden. Op een geschikte 
plaats om het Noorderlicht te kunnen zien wordt een kampvuur gemaakt, koffie/thee geserveerd en verteld gids 
meer over het ontstaan van het Noorderlicht. De verschillende kleuren, fotografie tips en de mythologie rond dit 
mysterieuze fenomeen van onze oude voorouders. Rond 23:00 bent u weer terug bij uw accommodatie. 
  

Dag 3 - Donderdag 18 febr. Hondenslee tocht + KPN Grand Prix 4 - 100km 
In de ochtend ervaart één van meest bijzondere en iconische activiteiten mogelijk tijdens de winter in Zweeds 
Lapland. Om 09:30 wordt u bij uw hotel opgehaald voor een unieke hondensleetocht door met sneeuw bedekte 
bossen en over bevroren rivieren. De kracht van de honden en hun capaciteit om de slee op hoge snelheid te trekken 
en de ongerepte natuur geeft je een unieke belevenis die je niet snel zal vergeten. Na een veiligheidsbriefing en 
instructies, mag u uw eigen hondensleeteam aansturen maar u kunt dit ook over laten aan de ervaren gids terwijl u 
ontspannen geniet van deze onvergetelijke ervaring. De tour is inclusief het gebruik van winter overall en warme 
laarzen wanneer nodig. Rond 12:30 bent u weer terug bij uw accommodatie. 
 

Dag 4 - Vrijdag 19 febr. Schaatsen Luleå - toertocht 
Afstanden waar je uit kan kiezen; 10, 30, 60, 100 en 200km 
Start 9:00. De lengte van de natuurijsbaan in Luleå zal dit jaar 
tussen de 6 tot 10 KM lang zijn, afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De start/finish van de KPN Grand Prix is 
gelegen in de Zuiderhaven en het parcours is vanuit de stad via 
verschillende opstap locaties te bereiken. In de avond kan je in 
het hotel nagenieten van een foto impressie van de tocht. 

 
Dag 5 - Zaterdag 20 febr. KPN Grandprix 5 (kleine 
ronde 50 km)   
In de ochtend wordt de KPN GRANDPRIX 5 geschaatst door de 
wedstrijdrijders, een korte ronde van 50km.  
 
De middag is vrij te besteden. Mogelijk aanvullende activiteiten;  
Sneeuwscooter tocht, Sneeuwschoen wandeling, IJsbreker cruise, 
bezoek UNESCO-wereld erfgoed ´Gammelstad`, IJsvissen etc.               
mogelijk op aanvraag. 
 

 
Dag 6 - Dag van vertrek  
Nog één keer genieten van het uitgebreide Scandinavische ontbijt buffet. Vandaag is de laatste dag van uw vakantie 
in Zweeds Lapland, tijd om terug naar huis te gaan. Check uit bij de receptie van het hotel en op basis van uw 
vluchtschema wordt u per transfer naar het vliegveld gebracht.  
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