TERVETULOA LUMEN TAIAN MAAILMAAN!
Talvi, lumi, jää, kylmyys, siniset yöt, revontulet, luonto, kulttuuri… Snow Magic kutsuu sinut
ainutlaatuisiin talvitapahtumiin ja jännittävään seikkailuun. Koe valkoinen, koskematon
erämaa, hengitä Lapin ja Islannin luonnon vapautta ja löydä niiden tarinoita sekä
perinteitä. Yhteistyössä paikallisten matkailuyritysten kanssa tarjoamme sinulle Talven
Parhaat.

Snow Magic – Talvimaa Sorselessa, Ruotsin Lapissa
Vieraile Sorselessa ja muissa kylissä, jotka sijaitsevat suojellun Vindel-joen varrella Pohjois-Ruotsissa.
Joen alkulähde on Vindel-vuorilla, joka on yksi Euroopan suurimpia luonnonsuojelualueita.
Kokeile lasten lumipuistoa Ammarnäsin vuoristokylän hiihtokeskuksessa ja ota osaa jännittävään lumi- ja
jäätapahtumaan Nalovardon hiihtokeskuksessa Sorselen lähellä. Tapahtumassa on tarjolla mm.
jääkiipeilyä, lumilautailunäytös, lumisafareita ja tekemistä koko perheelle lumilinnassa.
Sorsele tarjoaa cocktaileja lumi-iglussa Vindel-joen jäällä sekä taianomaisia maisemia
lumirakennelmineen, joita ovat olleet toteuttamassa koululaiset, paikalliset ihmiset sekä ammattilaiset.
Ratsastus-, moottorikelkka- ja autokilpailuja, lumenveistoa, baari ja tanssiareena… Kaikki on mahdollista
jäätyneellä Vindel-joella Blattnickselen kylässä.

Snow Magic – Joulukolmio Rovaniemellä, Suomen Lapissa
Paratiisi lapsille ja heidän vanhemmilleen Lumikylässä sekä muita lumirakennelmia Joulupukin
Pajakylässä, mm. lumi- ja jäälyhtyjä, jättikokoisia lumiukkoja jne.
Lumikylässä lapset voivat opetella tekemään omia lumiteoksiaan valmiilla muoteilla. Lumikylässä on
myös useita igluja, hoijakka, pallomeri, liukumäkiä… Paikallisen ympäristön ja tarinoiden inspiroimat
lumi- ja jääteokset luovat paikalle taianomaiset tunnelman.
Kaupunkia ympäröivät kylät tarjoavat kauniin luonnon lisäksi erilaista lumen liittyvää tekemistä. Älä jätä
väliin lumirakennuskursseja ja lumitapahtumia kilpailuineen. Tapahtumat ovat olleet suosittuja ja niissä
on kiehtova tunnelma!

Snow Magic – Mývatn, Islanti
Mývatn-järvi Pohjois-Islannissa on täydellinen paikka yhdistää tuliperäisen saaren ainutlaatuinen
maisema ja perinteiset sekä nykyaikaiset talviaktiviteetit.
Kolme metriä korkeat lumiukot, joiden huivien värit edustavat jokaista hankkeeseen osallistuvaa maata,
lumi- ja jääveistokset sekä piirrokset jäällä korostavat ympäristön kauneutta. Täällä voit myös tavata 13
islantilaista joulutonttua. Snow Magic-hanke on tavannut Mývatnin vanhimpia asukkaita ja kerännyt
tarinoita näistä hahmoista ja elämästä ennen vanhaan.
Monia retkiä ja hauskoja aktiviteetteja toteutetaan yhdessä paikallisten yritysten kanssa, esimerkiksi
karting, hevosvaljakot, kroketti tai keilailu jäätyneellä järvellä. Jännittävien aktiviteettien jälkeen
ansaitset rentouttavan hetken luonnon muovaamassa kuumassa altaassa ja paikallisista herkuista
valmistetun illallisen!
Snow Magic-hankkeen tavoitteena on suunnitella ja markkinoida tuotteita, palveluita ja tapahtumia, jotka
pohjautuvat lumen ja jään kestävään käyttöön sekä paikallisiin voimavaroihin, tarinoihin ja teknologiaan. Yleisenä
tavoitteena on tukea sekä matkailuelinkeinoa että paikallista yhteiskuntaa.
Snow Magic on kolmevuotinen kansainvälinen hanke, jota osaltaan rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto Interreg
IIIB Pohjoinen periferia-ohjelman puitteissa. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Sorselen kunta PohjoisRuotsista, Mývatn-järven alue Islannista ja Rovaniemen kaupunki.
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