Paklijst Lapland Travel
Je reis naar winter wonderland komt steeds dichterbij. Omdat we er zeker
van willen zijn dat jullie niet te veel, maar ook niet te weinig mee nemen
richting Lapland, zetten we hieronder nog eens alles op een rijtje.

WAT NEEM JE MEE?
Normaal ondergoed (voor onder je thermisch ondergoed, dit is je
dagdagelijkse ondergoed)
Thermisch ondergoed (bestaande uit een bovenstuk met lange mouwen en
een broek. Je vindt dit in winkels zoals Decathlon en A.S. Adventure met
verschillende maximum of minimum temperaturen. Je vraagt in de winkel
best wat zij je kunnen aanraden, want dit verschilt van persoon tot persoon
en hoe je met koude temperaturen omgaat.) Je neemt het best 2 à 3 paar
mee.
Enkele t-shirts (met korte of lange mouwen, dit mogen gerust gewone
katoenen t-shirts zijn.)
Twee of drie fleece of warme truien (dit niet té dik zijn, maar wel warm.)
Eén of twee dikke wintertruien (voor de gezelligheid of als je fleeces niet
voldoende warm zijn.)
Sokken (dit mogen dikke thermische sokken of wollen sokken zijn.)
Een dikke (waterdichte) winter(ski)jas
Een dikke (waterdichte) winter(ski-broek)
Twee of drie broeken om te gaan eten of om eventueel nog onder je overal
of skibroek te dragen.
Waterdichte sneeuwlaarzen (best thermisch gevoerd, "Moonboots" waren bij
veel van onze vorige gasten niet goed genoeg)
Dikke (waterdichte) wanten (geven het meeste warme omdat het je
lichaamswarmte vasthoudt in 1 grote "ruimte". Bij handschoenen zitten je
vingers apart en krijgen die dus minder warmte.)

Dunne handschoentjes (voor onder je wanten. Zorg dat die niet té dik zijn,
anders laten ze geen warmte meer door.)
Een warme muts die je oren bedekt
Een buff (is beter dan een sjaal. Een sjaal voor je mond vangt de
condensatie van je adem op en dit kan aan je lippen vastvriezen. Niet zo
ideaal dus!)
Een balaclava (als je echt snel koud krijgt. Dit is een soort bivakmuts die je
volledig hoofd bedekt. Een voorbeeld vind je hier.)
Je toiletzak
Zwemkledij (voor sauna-gebruik)
Een zaklamp of hoofdlamp
Een camera (neem, als je dit hebt, een tweede accu mee, want die lopen
door de lage temperaturen snel leeg)
Een thermosfles (als je warme drank mee wilt op wandeling of activiteit)
Een skibril (als je gaat skiën, anders is deze niet echt nodig, voor het
sneeuwscooteren krijg je die van ons)
Een zonnebril
Je rijbewijs B (voor de sneeuwscooters)

OPTIE THERMISCHE KLEDIJ

We bieden de mogelijkheid om een thermisch pak en waterdichte, gevoerde
sneeuwlaarzen te huren gedurende je hele verblijf voor

€39 per persoon.

De thermische kledij dien je bovenop je kleren aan te doen voor extra
bescherming tegen de koude en de wind. Indien je voor deze optie kiest dien je
dus zelf geen sneeuwlaarzen te voorzien.

We zien elkaar in de sneeuw!
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