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Fins winteravontuur Magie rond de poolcirkel
Ja, natuurlijk kun je er ‘gewoon’ skiën en snowboarden, maar verder is Finland als wintersportbestemming 

niet te vergelijken met de Alpenlanden. Van een ritje op de rendierslee tot een sneeuwscootersafari door 

de oerbossen en van een sledetocht met een roedel husky’s tot het spotten van het dansende noorderlicht: 

een wintersportvakantie in Finland is een once-in-a-lifetime experience.
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Tijdens de korte overgang naar de langgerekte winter 

verschiet Finland van kleur. Diepblauwe meren bevriezen 

en uitgestrekte bossen veranderen in imposante ijswou-

den. Vooral Fins Lapland, het gebied rond de poolcirkel, 

raakt bedolven onder een metersdikke sneeuwlaag. En 

laat dat nou net de regio zijn waar zowel de Finse over-

heid als de Europese Unie de laatste jaren flink hebben 

geïnvesteerd om wintersporters uitstekende faciliteiten te 

bieden. Het besneeuwde poollandschap in alle tinten wit 

is dan ook dé bucketlistbestemming voor een avontuur 

in de arctische wildernis.

Adrenalinekick
Wintersport in het Scandinavische land is dus meer dan 

alleen op de latten staan. De onweerstaanbare aan-

trekkingskracht zit ‘m juist in de bijzondere activiteiten 

in een wit en weids wonderlandschap. Wat dacht je bij-

voorbeeld van een scheurpartij op de sneeuwscooter 

over eindeloze ijsvlakten en dwars door witgesuikerde 

bossen? Dit stoere voertuig is hét vervoermiddel van de 

Finnen tijdens de winter, waardoor je praktisch overal 

onder begeleiding kunt rondsjezen. Veel vaardigheden 

vraagt het rijden overigens niet; sturen en gas erop! Wel 

gevraagd: een berg kleding. Nu word je weliswaar voor 

vertrek extra dik ingepakt om je tijdens de ijskoude tocht 

warm te houden, maar koukleumen doen er goed aan 

om de warmste kleren (lang leve thermokleding!) aan te 

trekken.

Ook goed voor een adrenalinekick: op een slee voort-

getrokken worden door een zestal enthousiaste husky’s. 

Zij doen niets liever dan rennen en nemen je graag mee 

op pad door het sprookjesachtige landschap. Dat kan voor een excursie van 

enkele uren tot een meerdaagse safari diep in de wildernis. Onderweg kom je 

niemand tegen en waan je je aan het einde van de wereld. Is de tocht ten ein-

de? Dan kun je je terug op de huskyboerderij warm knuffelen met je viervoetige 

vrienden.

Kerstmangevoel
Rustiger, maar niet minder onvergetelijk, is een rendiertocht. Een excursie die 

je eigenlijk niet mag missen – in Fins Lapland wonen immers meer rendieren 

dan mensen. De ‘huisdieren van de toendra’ zijn onlosmakelijk verbonden met 

de Sami, de traditionele bewoners van Lapland die vroeger als nomaden hun 

kuddes volgden. Rondtrekken doen de Sami niet meer, in plaats daarvan ver-

zorgen ze hun metgezellen met veel liefde op rendierboerderijen. Hier vertellen 

ze je graag over hun cultuur én gidsen ze je samen met de rendieren door hun 

prachtige leefomgeving. Een unieke belevenis, want zittend op een arrenslee 

achter Rudolph en zijn vriendjes en gemoedelijk glijdend door een dik pak 

sneeuw voel je je net de kerstman. Over de kindervriend gesproken: die kun je 

‘gewoon’ ontmoeten in Santa Claus Village in Rovaniemi, waar de enige echte 

kerstman woont en werkt. 

Sneeuwschuifelen op tennisrackets
Minstens zo bijzonder is een avontuurlijke sneeuwschoenwandeling over be-

sneeuwde bergen en door mysterieuze bossen. Zeker wanneer de zon boven 
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Hoe kom je er?
In het winterseizoen vertrekken er we-
kelijks rechtstreekse chartervluchten 
van Amsterdam naar verschillende 
bestemmingen in Fins Lapland, zoals 
Kuusamo en Rovaniemi. Vanaf deze 
vliegvelden zijn er onder meer goede 
verbindingen naar de skioorden Ru-
ka-Kuusamo en Pyhä. Hierdoor sta je 
al binnen drie uur vliegen met je voe-
ten in de sneeuw ter hoogte van de 
poolcirkel en kan je wintersportvakan-
tie vrijwel direct beginnen.

Het noorderlicht achterna
In Fins Lapland heb je dé kans om een 
van de meest waanzinnige natuur-
verschijnselen op aarde te zien: het 
noorderlicht. Tijdens koude, heldere 
nachten ontstaat er een magische 
lichtshow, waarbij dansende golven 
van gekleurd licht aan de arctische 
sterrenhemel verschijnen. Bijzonder 
genoeg verandert het noorderlicht tel-
kens van vorm en kleur en varieert het 
lichtspektakel van enkele minuten tot 
uren. 

Tip: het spotten van het natuurfeno-
meen is uitstekend te combineren met 
een van de beschreven excursies.

Koudwatervrees?
Ja, in Finland wordt het koud in de 
winter. Zeker in het hoge noorden, 
waar diepvriestemperaturen van twin-
tig graden onder nul volstrekt normaal 
zijn. Toch is de gevoelstemperatuur 
aangenamer dankzij de lage lucht-
vochtigheid. En zoals een Scandina-
visch spreekwoord luidt: slecht weer 
bestaat niet, slechte kleding wel. Bo-
vendien, wat is er na een dag in de 
kou lekkerder dan opwarmen in de 
Finse sauna? 

de torenhoge dennenbomen uitkomt en een oranje gloed 

het landschap kleurt. Lopend op ‘tennisrackets’ kom je 

op plekjes die anders ontoegankelijk zijn en ervaar je ver 

weg van de bewoonde wereld het ultieme outdoorge-

voel. Onderweg ga je op zoek naar rendiersporen, zie je 

bevroren watervallen en hoor je op het knisperen van de 

sneeuw na alleen een intense stilte.

Uiteraard is in zo’n omgeving ook de lunchlocatie niet 

bepaald doorsnee. Vaak is dit een kota, een traditionele 

Finse wildernishut, waar je zelf (rendier)worsten grillt bo-

ven het kampvuur en warme bessensap krijgt. Een an-

dere optie is het ijsvissen. Gewapend met een handboor 

maak je een gat in het dikke ijs en werp je je hengeltje 

in het wak. Een zelf gevangen vis kan meteen worden 

klaargemaakt, maar je kunt je ook beperken tot de lokale 

lekkernijen en koffie.

Skiplezier
Met al deze mogelijkheden zou je bijna vergeten dat je 

in Finland ook lekker van de pistes kunt suizen. In het 

hoge noorden wordt het weliswaar al vroeg in de middag 

pikkedonker, maar dankzij verlichting zijn de pistes over 

het algemeen tot ’s avonds laat open en zie je misschien zelfs al skiënd 

het noorderlicht. En naar welk skigebied je in Fins Lapland ook gaat: over 

sneeuwzekerheid hoef je je niet druk te maken.

Ruka-Kusaamo
Skigebied Ruka-Kusaamo – schurkend tegen de Russische grens - heeft 

zelfs een van de langste skiseizoenen in Europa, doorgaans beginnend 

in oktober en eindigend in juni. Net als in veel andere Finse skioorden is 

het er dankzij het gebrek aan massatoerisme altijd lekker rustig en is de 

sneeuwkwaliteit uitstekend. De perfect onderhouden pistes, uitstekende 

voorzieningen en stijlvolle accommodaties hebben eveneens een grote 

aantrekkingskracht op zijn bezoekers. Zo groot, dat het meerdere is ma-

len uitgeroepen tot beste skigebied van Finland. Het sfeervolle resort telt 

35 pistes van alle niveaus en ziet daardoor zowel beginners als gevor-

derden van de 493 meter hoge huisberg Rukatunturi glijden. Voor echte 

experts klinkt dit meer als een flink uit de kluiten gewassen heuvel, maar 

door de korte wachtrijen sta je wel langer op de latten. Bovendien kun je 

door de ligging in de ongerepte natuur het skiën perfect afwisselen met 

een unieke winteractiviteit.

Pyhä-Luosto
Dat geldt ook voor Pyhä-Luosto, een ruim 140 vierkante kilometer groot 

nationaal park in het centrum van Fins Lapland. In het kleine, maar fijne 

skigebied Pyhätunturi (500 m) ski je op dunbevolkte pistes op sneeuw-

balworp afstand van de poolcirkel. Buitenlandse toeristen weten de weg 

naar de knusse wintersportdorpjes Luosto en Pyhä nauwelijks te vinden, 

waardoor je hier skiet in een authentieke omgeving. Toch schuilt de ware 

attractie van het gebied net als in Ruka-Kuusamo buiten de pistes om: de 

uitgebreide safarimogelijkheden in een wit sprookjeslandschap.

INFORMATIE:
www.ruka.fi

pyha.fi

www.visitfinland.com


