Beste leden van Il Primo,
Wie heeft er zin om ook mee te gaan met de belevingsreis naar Fins Lapland?
Sinds mei zijn Renate en ik bezig om een leuke reis samen te stellen naar Fins Lapland.
Inmiddels is dit geheel gelukt en staat definitief geboekt.
De meeste van ons willen voor het “sprookjesachtige winterwonderland” gaan waar Finland
bekend om staat maar we willen ook goede ski en langlaufmogelijkheden.
Dus hebben we gekozen voor de gezellige plaats RUKA, die past het best bij alle wensen.
Hier vind je de “echte winterbeleving”. Kleinschaligere plaats dan het veel meer toeristische
Levi, maar wel met zeker zo goede ski-en langlaufmogelijkheden, barretjes, winkels en
restaurants.
Kies je dan ook nog eens voor een bungalow dan waan je je gelijk in de Lapse wildernis.
“Best of both worlds” wat mij betreft!
Hier logeren is meer het echte laplandgevoel, midden in het bos maar met het centrum op
loopafstand en de loipes voor de deur.
Vertrekdatum is: zondag 28 januari – 8 daagse vliegreis naar Kuusamo
Verblijf: Maston Aitio bungalow, 3- of 4 kamer bungalow, 60 of 70m2, (resp. 4 of 6
persoonsbezetting)
Perfecte ligging tussen de bomen, met als groot pluspunt, ski in ski out! Slechts 50-100 m
van pistes en loipes.
Centrum goed bereikbaar op 2 km of neem de gratis skibus, die hier bij de bng stopt om
inkopen te doen of ergens een hapje te eten of een gezellig drankje te doen.
Prijs: van € 799,- tot € 870,- p.p. (afhankelijk van aantal personen die de bungalow delen)
Hier zitten naast vlucht, bungalow en transfers, vele extra’s al bij in:
Gratis 20kg bagage, extra skibagage 15 kg, sneeuwscootersafari van 2,5 uur, thermopak
inclusief laarzen en handschoenen, ruime informatie en parkeren op Schiphol.
We vullen dit aan met 2 mooie dag excursies: sneeuwschoenwandeling door het Oulanka
National Park, de Husky Express van 20 km, die privé voor onze groep zullen worden
uitgevoerd en natuurlijk dit alles onder begeleiding van onze trainster Renate! Tenslotte
sluiten we onze vakantie af met een traditioneel Laps 3 gangen diner in IIsakin Talo Village.
Dit alles maakt het een “super complete belevingsreis” die je misschien maar 1 keer gaat
doen!
Wie gaat er met ons mee?

Neem contact op met mij of met het kantoor van Il Primo
Met vriendelijke groet,
Corine van der Meer
Uw persoonlijke reisadviseur
Westerweg 189, 1815 JJ Alkmaar
T: +31 (0)6-23021590
E: corine@thetravelclub.nl
W: www.thetravelclubalkmaar.nl
ANVR 3751 en SGR 3642

Feiten Ruka

Combineer safari's met wintersport
Als je voor Fins Lapland kiest, kies je naast het skien en langlaufen natuurlijk voor de
typische Lapse Safari’s, zoals een huskysafari, een sneeuwschoenwandeling door het mooie
Oulanka National Park en even scheuren op een sneeuwscooter. Pas dan krijg je het echte
Lapland gevoel te pakken!
Reizen naar Ruka – Kuusamo per Transavia. Inclusief transfer naar uw bungalow (ca 30 min.)
Het is mogelijk om uw eigen skimateriaal gratis mee te nemen aan boord van het vliegtuig.
Liever ter plaatse ski's huren? Ook dat is mogelijk in Ruka.

Funpark Ruka: hotspot voor snowboarders
Niet alleen voor Lapland reizigers die graag willen skiën is Ruka-Kuusamo een prachtig
gebied. De wintersportplaats is ook ingericht op snowboarden. Met Ruka Park beschikt het
skigebied namelijk over het populairste funpark van Finland, waar liefhebbers van freestyle
volledig aan hun trekken komen. U vindt er diverse rails, een parcours met lage schansen
van 2 tot 4 meter, maar Ruka Park heeft ook schansen voor uitdagende sprongen van 10 tot
zelfs 20 meter hoog.

Wintersport Ruka-Kuusamo in cijfers
Bekijk hier alle feiten en cijfers over skigebied Ruka-Kuusamo.
•

Laagste punt: 249 meter

•

Hoogste punt: 492 meter

•

Totaal aantal skipistes: 34 (30 verlicht)

•

Langste skipiste: 1300 meter

•

Aantal liften: 21 (5 stoeltjesliften)

•

Funpark: aanwezig

•

Langlaufloipes: 152,5 km

•

Après-ski mogelijkheden: aanwezig

•

Skiverhuur: aanwezig

•

Skiles: aanwezig

"Combineer safari's met wintersport in het beste
skigebied van Finland"
"Ruka Kuusamo is dé wintersportplaats in Fins Lapland met volop safarimogelijkheden. In
2016 is Ruka tijdens de World Ski Awards nog uitgeroepen tot beste skigebied van Finland. U
heeft gedurende uw vakantie alle faciliteiten zoals restaurants, après-ski, skiverhuur en een
supermarkt bij de hand, maar als u even een stukje buiten Ruka gaat waant u zich in de
wildernis. Dan bent u omgeven door de prachtige natuur en de stilte. Wat Ruka zo’n leuke
plek maakt is dat u tijdens de wintersport Lapland skiën kunt combineren met het maken
van safari’s. In de ochtend maakt u een geweldige huskytocht, in de middag kunt u lekker
een paar uurtjes skiën en in de avond ziet u misschien wel het noorderlicht! Of maak
gebruik van de langlaufmogelijkheden buiten het dorp. De pistes en loipes in Ruka zijn goed
geprepareerd, de sneeuwcondities zijn super en ze kennen hier geen wachtrijen."

MastonAitio bungalows RUKA

•

Luxe en ruime bungalows met sauna

•

Midden in ’t bos en aan de skipistes

•

Gratis sneeuwscootersafari (ca. 2,5 uur)

•

Ideaal voor rustzoekers en liefhebbers van langlaufen en skiën
Tijdens een Lapland vakantie lekker op jezelf zijn in deze luxe en ruime twee-onder-één-kap
bungalows met open haard en privé-sauna. Logeren te midden van de besneeuwde bossen
en heuvels en toch bent u zo in het centrum van Ruka, met winkeltjes, restaurants en de
supermarkt. Bovendien behoort skiën in Ruka tot de mogelijkheden. Vanuit uw bungalow
stapt u bijna meteen de skilift in en er zijn diverse langlaufloipes naar het centrum.
Bovendien kunt u gebruik maken van de gratis skibus. Ideaal voor families of vrienden die
het heerlijk vinden om gezellig samen te zijn na een heerlijke dag buiten in de sneeuw.

Faciliteiten

De twee-onder-één kap bungalows zijn naar Scandinavisch design ingericht. U beschikt over
een zit/eetkamer met open haard, DVD en CD speler, tv en gratis WiFi. De open keuken
heeft onder andere een vaatwasmachine, magnetron, waterkoker en filter
koffiezetapparaat. De badkamer is voorzien van douche en sauna, er is een apart toilet.
Verder is er nog een wasmachine en droogkast.
Uw skispullen bergt u op in een aparte ruimte. Open haard hout is onbeperkt inbegrepen.
Ook zijn er diverse artikelen zoals keukenrol, vaatwaspoeder en schoonmaakspullen
inbegrepen, evenals toiletpapier.

Bungalows

Type MA60: 3-kamerwoning van 60 m² met twee 2-persoonskamers en een bedbank voor 1
volwassene of 2 kinderen in de woonkamer.
Type MA70: 4-kamerwoning van 70 m² met twee 2-persoonskamers op de begane grond,
een derde slaapkamer voor 2 personen op de entresol en een bedbank voor 1 volwassene of
2 kinderen in de woonkamer.

Uitgaansgelegenheden

U kunt tot in de late uurtjes in het centrum terecht want in Ruka is veel te beleven. Er is een
keur aan restaurants. U kunt lekker pizza gaan eten maar ook kiezen voor traditionele Finse
gerechten of wildspecialiteiten. Ook voor een avond gezellig uit zit u hier goed: nog even
een drankje aan de bar of een avondje dansen op live muziek, het kan allemaal. Er is zelfs
een heuse Finse après-ski in Ruka! Houdt u er wel rekening mee dat na het sluiten van de
skipistes de gratis skibus niet meer rijdt. Maar u bent met de taxi zo bij de restaurants. De
kosten per enkele reis bedragen circa 15 euro.

Supermarkt

Er is zowel een kleine (met een ruim assortiment) supermarkt in het centrum van Ruka als
een hele grote aan de rand van het dorp. Vanaf uw bungalow kunt u er het beste met de
gratis skibus naar toe. U kunt ook op ski’s of te voet gaan, het is ongeveer 4 km.
Verzorging
U verblijft 7 nachten op basis van logies.
Transfers
Transfertijd vanaf de luchthaven Kuusamo: ca. 30 minuten

De excursies die we met de hele groep gaan maken zijn:
Traditioneel Laps diner a € 55,U geniet van een traditioneel Laps 3-gangen diner in Iisakin Talo, het oude hoofdgebouw van Iisakki
Village. De avond begint met een korte film over het noorderlicht in de knusse schuur naast Iisakin
Talo, waarna u aanschuift voor het diner. Na het dessert heeft u de gelegenheid om nog eens rond
te lopen om het oude Iisakki Village met haar traditionele gebouwen en iglo's te bekijken.

Sneeuwschoenwandeling in Oulanka National Park a € 89,In de winter ontdekt u een natuurpark van ongekende schoonheid: Oulanka National Park is het
mooiste gebied rondom Kuusamo. En deze ontdekt u het allerbeste tijdens een adembenemende
sneeuwschoenwandeling. Tussendoor maakt u een stop voor koffie met een sandwich. Duur ca 5 uur

Husky Express a € 188,Maak een onvergetelijke tocht met de altijd enthousiaste husky's van ca. 20 km. Aan het einde
geniet u van koffie en de typische Finse worstjes bij het kampvuur. Duur ca 3 – 4 uur

