
Voetballen op de Poolcirkel 
 
 

VOETBALLEN OP DE POOLCIRKEL!!! 
4 daagse reis  

15.01 - 18.01.2015  
Salla, Fins Lapland 

 
Ongerepte sneeuwvlaktes, een sprookjesachtig landschap, prachtig poollicht en de zekerheid 
van een authentiek dik pak sneeuw. Op slechts 3 uur vliegen ligt Fins Lapland. De ideale 
bestemming voor een écht bijzondere wintervakantie. Het land biedt unieke belevenissen zoals 
huskysafari’s, sneeuwscooterexpedities en noorderlichtexcursies. Je kunt er zelfs een 
middagje gaan skiën. Maar… nu kun je er ook voetballen! 
  
Want… tijdens de winterstop (van donderdag 15 t/m 
zondag 18 januari 2015) wordt er een uniek 
voetbaltoernooi georganiseerd in Salla nabij de 
Russische grens! Op een sneeuwveld speel je met 
zeven spelers (incl. doelman) tegen teams uit 
Finland en Nederland. Geïnteresseerd? Stel dan 
met je eigen elftal of vrienden snel een team samen. 
Wil je niet voetballen, maar gewoon je vrienden 
supporten? Dat kan natuurlijk ook! Omdat de 
sneeuw wordt aangestampt, kun je op het 
sneeuwveld trouwens prima voetballen met 
voetbalschoenen. Minimale leeftijd voor deelname is 
18 jaar. 
 
Kosten voor deze vierdaagse voetbalreis bedragen 
€ 845,- per persoon. Bijkomende kosten zijn 
reserveringskosten (€ 27,-), Calamiteitenfonds (€ 
2,50) en een eventuele reis- en/of 
annuleringsverzekering en afkoop eigen risico bij het sneeuwscooteren. Kijk voor meer informatie op 
www.lapland.nl/reizen/av/lapland-snowfootball of .  www.facebook.com/lapland-snowfootball
Mocht je vragen hebben of wil je reserveren? Neem dan even contact op met Wietse Dijkstra 
wietse@voigt-travel.nl.  
 
Inbegrepen: 

 Retourvlucht vanaf Amsterdam met transavia.com rechtstreeks naar Kuusamo of Rovaniemi in 
Fins Lapland 

 Luchthavenbelastingen en brandstoftoeslagen 
 Retourtransfer luchthaven – accommodatie 
 3 overnachtingen in een bungalow met privé sauna op basis van halfpension + lunch op de dag 

van aankomst 
 Beddengoed, handdoeken, verbruik water en elektriciteit en de eindschoonmaak 
 Gebruik thermo overall, winterlaarzen, sokken en handschoenen tijdens je gehele verblijf 
 Gratis introductie sneeuwscootersafari met 2 personen per scooter 
 Voetbaltoernooi "Lapland Snowfootball" + bewijs deelname 
 Uitgebreide reisinformatie en tips van Voigt Travel 
 Gratis maximaal 20 kg ruimbagage per persoon 

 

 

 

 

 



Hoe ziet het programma eruit ? 

Donderdag - aankomst en sneeuwscooteren! 
Met een vroege rechtstreekse ochtendvlucht vanaf Schiphol ben je binnen 3 uur in Kuusamo, net 
onder de poolcirkel in Fins Lapland. Na een transfer van luchthaven Kuusamo naar Sallatunturi heeft 
Mika een heerlijk lunchbuffet georganiseerd in het Kiela restaurant. Na het inchecken in de bungalows 
wordt de thermokleding uitgereikt. Na een uitgebreide instructie is het tijd om de wildernis te 
verkennen met een 2 uur durende sneeuwscootersafari naar de top van de Ruuhitunturi. In de avond 
is er een dinerbuffet in het Kiela restaurant.  Houd de hemel in de gaten, want misschien zie je op de 
eerste avond al het noorderlicht. Warm jezelf ondertussen op in de gezellige Papana Pupi pub. 

 
Sneeuwscooteren naar de top van de Ruuhitunturi 

  

Vrijdag - naar de Russische grens? 
Na een uitgebreid Scandinavisch ontbijtbuffet is het tijd voor spannende avonturen. Je kunt een 
optionele sneeuwscootersafari naar de Russische grens of een lange huskysafari maken. Er kan ook 
op het geprepareerde sneeuwveld getraind worden. Of bind de ski's onder voor een afdaling van de 
Sallatunturi. 's Avonds dinnerbuffet in restaurant Kiela.  

 
Boek een optionele husky- of lange sneeuwscootersafari 

  



Zaterdag - Sneeuwvoetbaltoernooi "Lapland Snowfootball" 
Na wederom een uitgebreid ontbijtbuffet is het tijd voor het meest noordelijke sneeuwvoetbaltoernooi 
ter wereld. Aan de voet van de Sallatunturi neem je het op tegen een Fins team en andere 
Nederlandse teams. Je speelt 7 tegen 7 op een veld, waar je perfect op kunt voetballen met je 
normale voetbalschoenen. Na afloop sauna en na het diner prijsuitreiking in pub Papana Pupi. 

*  
Teamfoto uit 2007: DSV uit Doornspijk met Team Salla 

  
Zondag - terug naar huis 
Na het ontbijtbuffet een rechtstreekse terugvlucht naar Amsterdam. Aankomst net na de middag op 
Schiphol. 
 


