WINTER IN LAPLAND – KLEDINGADVIES
Winters in Lapland kunnen heel koud zijn. Temperaturen tot -35°C zijn er niet de regel maar komen
elke winter voor. Hoe noordelijker u zit, hoe groter de kans op lage temperaturen. Het is dus kwestie
om gepaste kleren te voorzien. Hiervoor hoeft u geen dure aankopen te doen. De belangrijkste kledij
krijgt u ter plaatse.
Het belangrijkste advies is om zich te kleden in laagjes om een optimaal isolerend effect te krijgen.
Hieronder het kleding-stappenplan.

ZELF TE VOORZIEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lang thermisch ondergoed
Sport- of skisokken met hierover wollen sokken*
Losse (training)broek van fleece, katoen of gelijkwaardig
Los shirt, hoge kraag van katoen of gelijkwaardig
Sweater van wol, fleece of gelijkwaardig
Handschoenen (dun en dik*)
Wintermuts

* Wollen sokken en wanten krijgt u indien gewenst ook ter plaatse. Het kan geen kwaad om eigen
handschoenen en extra sokken mee te nemen.

AAN U TER PLAATSE BEZORGD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wollen sokken
Sneeuwschoenen, minstens 1 maat groter dan de normale maat
Thermische onesie
Handschoenen (wanten)
Balaclava (dunne muts voor onder de helm*
Helm*

* Balaclava en helm worden alleen voorzien bij activiteiten per sneeuwscooter.

KLEDEN IN LAAGJES
1.

Basis laag: bestaat uit een thermisch aansluitend shirt met lange mouwen. Zowel 		
synthetische materialen als wol zijn geschikt. Keuze uit verschillende diktes met als regel hoe
dikker hoe warmer.

2.

Midden laag: afhankelijk van de temperaturen kan u 1 of 2 laagjes voorzien. De eerste best
aansluitend en de andere iets losser. Bijvoorbeeld een skibloesje en een fleece.

3.

Buiten laag: deze moet u niet voorzien maar krijgt u ter plaatse. Deze kleren draagt u steeds
bij alle activiteiten.

PERSOONLIJKE KLEREN
Voorzie vooral een warme winddichte jas die je kan dragen wanneer er geen activiteiten zijn. Een ski
jas kan hier bijvoorbeeld ook dienen.
Om van de accommodatie naar het restaurant te gaan of beperkte tijd buiten rond te lopen, moet u
geen speciale broeken kopen. Uw warmste broeken als dan niet aangevuld met een lange thermische
broek volstaan.
Dunne handschoenen kunnen handig zijn om even aan te doen wanneer je foto’s wenst te maken.
Dikke wanten krijgt u ter plaatse. Sommigen mensen dragen echter liever hun skihandschoenen. Die
kan u zelf meenemen.
Speciale schoenen ontvangt u ter plaatse. Voorzie sneakers voor indoor gebruik in uw hotel of chalet
en dikke winterschoenen voor beperkt gebruik buiten. Geklede schoenen en hakken laat u best thuis.
In Lapland bent u nogal snel ‘overdressed’.
Een warme muts die u over de oren kan trekken is hier onmisbaar. Neem deze steeds mee tijdens de
excursies.
Ten slotte is het niet nodig om zonnecrèmes. Zalfjes kunnen maar moeten op basis van olie zijn en
zeker niet op basis van water. Een zonnebril kan handig zijn in de maanden februari en maart maar
combineert zeer moeilijk met het dragen van een helm.

ENJOY

ZELF TE VOORZIEN

Ski sokken

Sport sokken

Losse trainingsbroek

Shirt met een hoge kraag

Los shirt

Dikke handschoenen

Dunne handschoenen

Muts tot over de oren

BASIS LAAG

MIDDEN LAAG 1

MIDDEN LAAG 2

AAN U TER PLAATSE BEZORGD

Wollen sokken

Sneeuwschoenen

Handschoenen (wanten)

Balaclava

Thermische onesie

