
 

 

  Excursie mogelijkheden in Levi 

De fantastische Lapse natuur biedt -naast skiën- vele mogelijkheden voor onvergetelijke excursies. Hieronder  

vindt u een aanbevolen selectie van unieke excursies die wij voor u kunnen organiseren en boeken! 

Huskysafari naar een sneeuwkasteel  

Ben je klaar om zelf de huskyslee te besturen? Deze excursie met een sledetocht van bijna 

15 km is een absolute aanrader. De huskies hebben zin om te rennen en jij mag genieten 

van de snelheid, de prachtige natuur en het adembenemende witte landschap om je heen.  

Tussendoor nemen wij even een pauze en bezoeken we de prachtige Levi Ice Gallery en 

kunnen ook nog een kijkje nemen in een echt sneeuwhotel! Natuurlijk hoort een heerlijke 

Finse Kota-lunch met koffie erbij. Duur 4-5 uur.                                                                                                     

                                                                                                          Prijs  vanaf € 170 pp  

Sledetour naar een rendierfarm  (incl. rendiersafari) 

Dit is een zeer gezellige, actieve excursie! De sledetocht naar de rendierfarm vindt plaats 

met eigen traditionele trapslee, dus dat betekent zelf trappen! Een bijzonder 

vervoermiddel, zeker aan te bevelen voor een vrienden- of familiegroep! Eenmaal 

aangekomen bij de rendierfarm gaan we kennismaken met de dieren en mogen we gaan 

rijden met de rendierslee. Nu kunnen wij relaxen en gaan de rendieren het werk doen!  

Incl. hapje en drankje bij de farm. Duur ca. 3 uur. 

(Deze excursie is ook mogelijk naar een huskyfarm!)                             Prijs vanaf € 70 pp                                                                                                

Sneeuwschoen wandelingen   

1. “Noorderlicht” We worden per auto naar de top van de LEVI berg gebracht voor een avontuurlijke 

wandeling bovenop de berg. Tijdens deze avondwandeling genieten we van de stilte en de natuur 

en misschien hebben we geluk en kunnen wij het spectaculaire Noorderlicht bewonderen! Incl. 

een hapje en een drankje bij een traditionele Lapse hut. Duur ca. 2 ½ uur. 

2. Kennismaken met de SAMI-cultuur We beginnen met een ritje in de Gondoli-skilift. Eenmaal 

boven op de LEVI berg trekken we de sneeuwschoenen aan. Midden in de natuur genieten we van 

het prachtige uitzicht en wandelen wij richting het Samiland, waar we kennismaken met de 

kleurrijke geschiedenis en cultuur van het traditionele Lapse SAMI-volk. Incl. een hapje en een 

drankje in een traditionele Lapse hut. Duur ca. 3 ½ uur                      Prijs vanaf € 55 pp                                                                      

Sneeuwscooter safari “Noorderlicht” 

Deze bijzondere excursie vind vanzelfsprekend ’s avonds plaats. Wij vertrekken rond een 

uur of 19:00  met de sneeuwscooters, maken een tussenstop bij een traditionele Lapse hut 

voor een drankje en een hapje eten. Vervolgens rijden we verder naar de top van de LEVI 

berg om daar hopelijk te kunnen genieten van het magische Noorderlicht. Hoe dan ook, 

een belevenis en een ervaring om nooit te vergeten! 

De tocht is ca. 40 km. 

                                                                                                           Prijs vanaf € 145 pp 

Sneeuwscooter safari  

Geniet je van snelheid? En van de ongerepte winternatuur? Dan is deze excursie zeker een 

“must” in Lapland!  Je mag naar keuze rijden op een één- of tweepersoons scooter. 

Eenmaal aangekleed in speciale thermokleding gaan we samen met een ervaren gids aan 

dit avontuur beginnen. 80 km rijdend door prachtige natuur, bos, over bevroren meren en 

besneeuwde heuvels.  Onderweg wordt het tijd voor een lunch in één van de meest 

bekende ateliers in Lapland. Midden in de natuur heeft een bekende Finse schilder zijn 

atelier en wij gaan daar zijn werk bewonderen onder het genot van een heerlijke lunch. 

Dan is het tijd voor de terugreis. Een onbeschrijfelijke ervaring!                                             

                                                                                                           Prijs vanaf € 135 pp 

IJsvissen 

Je mag zelf kiezen: Met de auto of met de rendierslee (!) gebracht worden naar een 

bevroren rivier om daar te gaan ijsvissen!  Een onvergetelijke ervaring en natuurlijk mag je 

alles wat je gevangen hebt meenemen om zelf een heerlijke maaltijd van te bereiden.  

Inclusief lunch en koffie. Duur vanaf ca. 3 uur. 

 

 

                                                                                                           Prijs vanaf € 100 pp                                                                                                                          

Excursies voor uw eigen groep op 

basis van uw eigen wensenpakket: 
 

Waarom vooraf boeken? 

Naast bovengenoemde excursies zijn er nog veel meer mogelijkheden! Geef uw wensen 

door en wij gaan samen met u een onvergetelijk programma voor uw groep samenstellen!  

 

• Zekerheid over beschikbaarheid! 

• In alle rust vooraf beslissen, geen zorgen tijdens de vakantie, puur genieten! 

• Wij verzorgen een totaalpakket, gewoonlijk met vervoer vanaf uw vakantiehuis! 

• Voordelige prijzen! 

 

info@viprakka.com 

info@viprakka.com 


