VÄLKOMMEN TILL SNOW MAGIC!
Vinter, snö, is, kyla, stjärnklara nätter, norrsken, natur, kultur… Snow Magic inbjuder dig till
unika vinterarrangemang och spännande äventyr. Upplev den vita, orörda vildmarken, andas
in friheten i Lapplands och Islands natur och upptäck några av deras legender och
traditioner. I samarbete med lokala turismföretag erbjuder vi dig vinterns bästa upplevelser.

Snow Magic – Christmas Triangle i Rovaniemi, Finska Lappland
Ett paradis för barn och deras föräldrar med Snow Village och andra snökonstruktioner vid Santa Village
med snö- och islyktor, magnifika snögubbar etc.
I Snow Village kan barnen lära sig att själva bygga sina snöfigurer av snö med färdiga snöformar. Det
finns också många sammankopplade igloos, en labyrint, ett snöhav med bollar, rutschkanor... Snö- och
iskonstruktioner inspirerade av den lokala miljön och myterna ger platsen en magisk prägel.
Kringliggande byar erbjuder vacker natur och varierande snöaktiviteter. Missa inte kurserna i
snöbyggnation, snöarrangemang med tävlingar för barn och vuxna och en buffé serverad på snöbord med
stolar i snö,eld och isskulpturer. Garanterad succé och en fascinerande atmosfär.

Snow Magic – Mývatn, Island
Lake Mývatn i nordöstra Island är en perfekt plats för att kombinera upptäckten av det unika vulkaniska
landskapet och upplevelsen av traditionella och moderna vinteraktiviteter.
Tre meter höga snögubbar, dekorerade med gigantiska handstickade halsdukar, som är prydda med
nationsflaggor för varje partnerland, snö- och isskulpturer liksom målningar på sjöisen förstärker
omgivningarnas skönhet. Här kan du möta en av de tretton isländska jultomtarna, Yule Lads, som
verkligen gillar Mývatn. Snow Magic teamet har träffat den äldre generationen i Mývatn och samlat in
berättelser om Yule Lads och om förhållanden i Mývatn förr i tiden, och mycket mer.
Många utflykter och skojiga aktiviteter erbjuds i samarbete med lokala företag som go-kart, hästsläde,
crocket eller bowling på den frusna sjön. Efter så många spännande aktiviteter förtjänar du en skön
avkoppling i det varma naturbadet och en god middag, baserad på lokala specialiteter.

Snow Magic - Winter Land i Sorsele, Svenska Lappland
Besök Sorsele och byarna längs den skyddade Vindelälven, som rinner från Vindelfjällen, ett av Europas
största naturreservat.
Upplev Snow Park vid Ammarnäs Skidcenter i fjällbyn Ammarnäs och delta i spännande aktiviteter vid
Nalovardo Skidcenter intill Sorsele med isklättring, snowboard, snösafaris och familjeaktiviteter i
Snöborgen.
Sorsele erbjuder cocktails i Snöigloon på den frusna Vindelälven, snökreationer och snölekplatser i
området, tack vare engagemang från skolelever, lokalbefolkningen och professionella aktörer.
Hästridning, snöskoter- och bilvisningar, snöskulptering, snöborg och dansarena....Allt är möjligt på den
frusna Vindelälven i byn Blattnicksele.
Syftet med Snow Magic är att stödja utvecklingen av turismföretag och lokalsamhället och att marknadsföra
attraktiva produkter, tjänster och arrangemang i norra Europa, baserat på en hållbar användning av snö och is
kombinerat med lokala resurser, sagor, legender och modern teknologi. Snow Magic är ett treårigt transnationellt
projekt, delfinansierat av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden inom ramen för EU-programmet Interreg IIIB,
Norra Periferin. Projektpartners är Sorsele kommun – Lappland, Sverige, Rovaniemi stad – Lappland, Finland och
Utvecklingsbolaget för Thingeyjarsýsla regionen – Lake Mývatn, Island.
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