
Ga met ons mee op crosscountry avontuur: 

 Urho Kekkonen national park  

 Huttentocht op X-country ski’s  

 (geen ski-ervaring vereist) 

 Verblijf in onbemande wildernis hutten 

 Grote kans op noorderlicht 

 Hoog boven de poolcirkel 

Wat? 

We wandelen op 5 dagen tijd in een grote lus van hut 

naar hut op crosscountry ski’s. Start en eindbestem-

ming: Kiilopää Fell Centre. 

Dit soort ski’s zijn voorzien van ‘skins’ ofwel stijgvellen

(voor bergop stappen) en NNN bindingen: deze schar-

nieren aan de tip van de voet, wat toelaat om je com-

fortabel voort te bewegen in verse en/of compacte 

sneeuw, zowel bergop als bergaf.  

Het voordeel van ski’s tov sneeuwschoenen is dat de-

ze minder diep zakken in verse sneeuw en dat je ge-

middeld meer snelheid maakt. Maw veel minder ver-

moeiend. 

De meeste spullen laden we in de pulka (slee) die vol-

gens een beurtrol getrokken wordt en de anderen dra-

gen enkel een dagrugzak met bevoorrading voor de 

dag-etappe (snacks, drank, donsjas, …). 

We slapen in “Wilderness Huts”: onbemande houten 

blokhutten met een kachel, gasfornuis, droog toilet en 

stapelbedden. Back to basics dus maar heel gezellig.  

Bij aankomst wordt meteen water gezocht, de kachel 

aangemaakt, de houtvoorraad aangevuld en eten ge-

maakt. Deze taken worden verdeeld onder de deelne-

mers.  

De hutten liggen altijd langs een waterbron (rivier of 

meer, meestal bevroren) en ons drinkwater halen we 

uit deze bronnen of door sneeuw te smelten. 

Wintertrekkings in het hoge noorden zorgen ener-

zijds voor een heel aparte beleving met fantasti-

sche vergezichten, een eindeloos pak sneeuw, oor-

verdovende stilte, kans op noorderlicht, enz….  

Anderzijds vraagt dit aan de wandelaar ook extra 

inspanningen, vaardigheden en flexibiliteit door de 

extreme omstandigheden.  

Wintertrekkings of “x-country” is voor Scandinavi-

ërs bijna nationale sport maar voor vele West-

Europeanen onbekend terrein en de stap ernaartoe 

is vaak groot door oa. gebrek aan kennis en uitrus-

ting of simpelweg door gebrek aan geschikte win-

terse omstandigheden. 

Daarom willen we de gelegenheid creëren om op 

een enigszins comfortabele en niet al te extreme 

manier kennis te maken met deze bijzondere vorm 

van wintersport. 

Verderop geven we meer info over de inhoud van 

deze trips en als je interesse of vragen hebt , vind je 

hieronder onze contactgegevens: 

 

Den Outback 

Kerkstraat 59w6 (Galerij Vivaldi) 

3920 Lommel 

www.denoutback.be  

info@denoutback.be  

011-554450 

Za 23/02/19 - Za 02/03/19 & 
Za 02/03/19 - Za 09/03/19 



Waar? 

We landen in Ivalo, de meest noordelijke luchthaven 

van Finland. Een busrit van +/- 1 uur brengt ons naar 

onze uitvalsbasis: Kiilopää Fell Centre waar onze tocht 

begint en eindigt en hier huren we ook ons materiaal.  

We begeven ons in het Nationaal Park Urho Kekkosen, 

ver boven de poolcirkel en volledig bedekt met 

sneeuw van november tot mei.  

Ons traject ligt gedeeltelijk boven de boomgrens en 

bestaat zowel uit kale heuveltoppen als dun bebost 

gebied.   

De gemiddelde temperatuur lag in deze regio afgelo-

pen winter tussen –9°C en –13°C maar vergis je niet, 

uitschieters tot –30°C zijn zeker geen uitzondering. 

De gevoelstemperatuur is vaak een heel andere zaak 

en wind en bewolking zullen bepalen hoe deze tem-

peraturen ervaren worden. 

Alleszins wordt de koude door het ander soort klimaat 

in ’t algemeen als aangenamer ervaren dan in onze 

regio. 

Voor wie? 

Iedereen is uiteraard welkom maar we begeven ons in 

een vrij extreme omgeving, gekoppeld aan middelzwa-

re tot zware inspanning en dus is het belangrijk om 

toch een kader te schetsen: 

 Ervaring met meerdaagse trekkings/ hutten-

tochten is een pluspunt 

 Je hebt ervaring met lange wandelingen      

(20 à 30 km) 

 Je beschikt over een goede basisconditie  

 Ski –ervaring is zeker geen must maar wel een 

pluspunt 

 Je bent flexibel en kan omgaan met een mini-

mum aan luxe en privacy 

 Minimum 4, maximum 6 deelnemers 

Kiilopää 

Prijs?    

 - € 1.450 All-in, exclusief vlucht 

(verblijf, begeleiding, huur materiaal, maaltijden, …) 

Indien gewenst boeken wij de vlucht voor jou. 

 

Meld je aan per mail en we bezorgen je zo snel mo-

gelijk  de bestelbon, paklijst en meer info. 


