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Pakkeliste til Rovaniemi, Finland 
Vi har udarbejdet en vejledende pakkeliste, som du kan bruge, når du skal pakke din bagage. 

Pakkelisten indeholder nogle generelle informationer, samt hvad der er godt at medbringe, når 

du skal rejse til Rovaniemi.  

 

Pakkelisten er kun vejledende og skal ses som en hjælp til hvad du kan medbringe, og ikke en 

liste over hvad du skal medbringe. Vores erfaring er dog, at de nævnte ting er gode at 

medbringe.  

 

Fodtøj 

Varme vinterstøvler eller vandrestøvler. Vandrestøvler anbefales, hvis du ønsker at leje snesko.  

 

Vandflaske & Termokande 

Det er meget koldt i vintermånederne i Rovaniemi og vi anbefaler derfor, at du medbringer en 

termokande (0,5L eller 1L) som du kan medbringe på diverse ture. Her kan du medbringe kaffe, 

te eller kakao.  

 

Tøj 

Tricket i Rovaniemi er lag-på-lag metoden. Uldtøj er absolut at fortrække, da det er varmt, og 

hurtigt tørrer når du sveder. Undgå såvidt bomuld. Du kan med fordel bruge denne vejledning:  

 

• Skibukser (tæt siddende med uldunderbukser under) 

• Vindtæt overtræksbukser 

• Vindtæt anorak eller skaljakke med hætte. 

• Undertøj (uld er at fortrække eller syntetisk — igen undgå bomuld!)  

• 2-5 par varme uldsokker 2 tynde uldtrøjer med lange ærmer 1 medium fleece- eller 

uldtrøje  

• 1 kraftig fleece- eller uldtrøje  

• En let hue (skal kunne dække ørerne helt)  

• En kraftig uldhue (skal kunne dække ørerne helt) 

• Et par lette fleecehandsker (som inderhandske)  

• Et par varme luffer  

• Et par vindtætte luffer  

• Halsvarmer/Buff/Kort tørklæde  

• Gode solbriller som slutter tæt til dig og også beskytter mod det stærke sollys fra siden 

• Solcreme og læbepomade (min. faktor 30) 
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Diverse 

• Hverdags tøj (vinter) til fritid 

• Dunjakke 

• Badetøj til vinterbadning 

• Pas, Valuta, Rejsedokumenter og blå sygesikringsbevis (opbevar det i håndbagage) 

• Kamera/telefon & opladere 

• Toiletartikler 

• Personlig medicin (opbevar det i håndbagage) 

• Pengebælte (godt at bruge til mobilen, så den ikke bliver kold) 

• Håndsprit 


