UROKI LAPONII ZIMĄ
PRZYGODA ZA KRĘGIEM POLARNYM 8 dni
• Safari na skuterach śnieżnych • Kulig w zaprzęgach husky • Nocne obserwacje
Zorzy Polarnej • Wizyta w wiosce Świętego Mikołaja • Relaks w tradycyjnej
fińskiej saunie • Przejazd po lodzie samochodem wyścigowym w towarzystwie
kierowcy rajdowego
Terminy imprez:
LAP-1/16
04.01–11.01.2016
2250 PLN + 1250 EUR
LAP-2/16
08.02–15.02.2016
2250 PLN + 1250 EUR
LAP-3/16
07.11–14.11.2016
2250 PLN + 1250 EUR
LAP-4/16
12.12–19.12.2016
2250 PLN + 1250 EUR
• 1 DZIEŃ: WARSZAWA – HELSINKI
Spotkanie grupy na Międzynarodowym Lotnisku Okęcie im. F. Chopina w Warszawie.
Wylot do Helsinek. Przelot do Ivalo, leżącego 290 km za Kręgiem Polarnym. Transfer do
hotelu. Odpoczynek po podróży i czas wolny.
• 2 DZIEŃ: SAARISELKÄ, SAFARI W ZAPRZĘGU RENIFERÓW
Spacer po Saariselkä, jednej z górskich „narciarskich”
miejscowości w północnej Finlandii, oferującej wiele
możliwości uprawiania sportów zimowych. Dla osób
szukających
adrenaliny
będzie
okazja
odbycia
przejażdżki skuterami śnieżnymi, powożenie reniferami
lub zaprzęgami dzielnych psów husky. Na miejscu
można także wypożyczyć narty zjazdowe lub biegowe,
rakiety śnieżne oraz sanki i samodzielnie odkrywać
wspaniałe śnieżne krajobrazy i eksplorować bogactwo
tras narciarskich.
Popołudniu relaks – wycieczka saniami ciągniętymi przez renifery.
Czas wolny na zakupy miejscowego rękodzieła. Powrót do hotelu i nocleg.
• 3 DZIEŃ: SAARISELKÄ
Przejazd skibusem na szczyt Kaunispää, „Pięknej Góry”, skąd rozciąga się wspaniały
widok na pokryte śniegiem wzgórza Laponii. Na miejscu można rozgrzać się tradycyjnym
napojem glögi – gorącym aromatycznym winem z przyprawami takimi jak cynamon czy
goździki. Grupowy zjazd na sankach najdłuższą, mierzącą ponad 1,5 km, saneczkarską
trasą w Europie.
Pod wyciągiem narciarskim możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego. Wieczorem
unikalna okazja skorzystania z tradycyjnej fińskiej sauny. Sauny mają w Finlandii
wyjątkowe znaczenie, to właśnie tu, podczas długich zimowych wieczorów, toczy się życie
towarzyskie. Dla odważnych po skorzystaniu z sauny możliwość natychmiastowego
schłodzenia się...w najbliższej przerębli!
• 4 DZIEŃ: SAFARI NA SKUTERACH ŚNIEŻNYCH I W ZAPRZĘGU PSÓW HUSKY
Po śniadaniu wyjazd na fińską wersję safari, które odbywa się na skuterach śnieżnych.
Trasa przejazdu to ok. 10 km. Przejażdżka poprzez dziewicze, zimowe krajobrazy Laponii
– ośnieżone lasy, zamarznięte rzeki i jeziora. Pobyt w tej części świata zimą to wyjątkowa
okazja dla amatorów fotografii aby wzbogacić swoje albumy o kilka interesujących zdjęć
krajobrazu.
Po południu możliwość wzięcia udziału w prawdziwej przygodzie – kuligu w zaprzęgu psów
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husky. Jest to niezapomniane przeżycie – zanim staniemy na czele zaprzęgu jako tzw.
maszerzy, opiekun psów wprowadzi nas w tajniki pracy z tymi niesamowitymi zwierzętami.
Wieczorem dla chętnych kolejna dawka adrenaliny – możliwość przejazdu samochodem
wyścigowym po lodzie z jednym ze słynnych fińskich kierowców rajdowych. Wieczorem,
jeśli szczęście będzie sprzyjać, można będzie zobaczyć wyjątkowe zjawisko zorzy polarnej.
Gdy niebo nie jest zachmurzone zorza polarna występuje w okolicy Saariselkä niemal
każdej nocy. Nocleg w hotelu.
• 5 DZIEŃ: INARI, SIIDA
Po śniadaniu wycieczka nad jezioro Inari, na którym znajduje się 3000 urzekających
wysepek. Jedną z wysp znajdujących się na jeziorze jest Ukko, od wieków stanowiąca
święte miejsce dla Lapończyków. Na jej północnym krańcu znajdują się skalne groty.
Przejazd do Siida, muzeum poświęconemu tradycyjnej kulturze ludu Samów, czyli
rdzennych Lapończyków. Saamowie, którzy przez stulecia prowadzili na wpół koczowniczy
tryb życia, dziś odtwarzają swoją kulturę, by przekazywać ją młodym pokoleniom. Ich
tradycyjne, niezwykle kolorowe stroje, wspaniała kultura muzyczna i zakorzenione
głęboko wierzenia animistyczne są widoczne w wielu miejscach Laponii.
Powrót do hotelu, nocleg.
• 6 DZIEŃ: ROVANIEMI
Po śniadaniu przejazd do Rovaniemi – wioski zamieszkiwanej przez samego Świętego
Mikołaja. Po drodze wizyta w „Parku Reniferów” – miejscu, gdzie można zapoznać się z
tymi wspaniałymi zwierzętami. Następnie transfer pod same bramy Wioski Świętego
Mikołaja oraz niepowtarzalna okazja na wysłanie listu lub pocztówki z oficjalnym
znaczkiem Świętego Mikołaja. Czas wolny na zakupy w sklepach z pamiątkami. Przed
wyjazdem każdy Uczestnik otrzyma specjalny certyfikat, potwierdzający przekroczenie
Koła Polarnego, które przebiega
przez wioskę, a także... Prawo Jazdy na renifery! Powrót do hotelu, nocleg.
• 7 DZIEŃ: ROVANIEMI
Po śniadaniu zwiedzanie Arktikum – wyjątkowego muzeum i centrum naukowego, które
pokazuje przyrodę i historię terenów arktycznych. To „multimedialne centrum wiedzy”
samo w sobie jest jedną z największych atrakcji Finlandii.
Zlokalizowane w dużej mierze pod ziemią, zbudowane z
naturalnych,
dostępnych w
Finlandii
materiałów,
przekazuje wiedzę w niezwykle nowoczesny sposób,
pozwalając nam m.in. usłyszeć wycie wilków czy śpiew
ptaków. Wieczorem odbędzie się nocne safari, wspaniała
okazja do zobaczenia i „dotknięcia” Laponii nocą. Transfer
samochodem poza miasto, gdzie czekają skutery śnieżne.
Podczas przejazdu przerwa na ognisko i lekką, gorącą
przekąskę. Jeśli dopisze szczęście, będzie można
zaobserwować zorzę polarną. Powrót do hotelu, nocleg.
• 8 DZIEŃ: ROVANIEMI, WARSZAWA
Transfer na lotnisko w Rovaniemi, przelot do Helsinek, skąd przelot samolotem rejsowym
do Warszawy. Przylot do Polski.
CENA OBEJMUJE:
• przelot na trasie Warszawa – Helsinki, Rovaniemi – Warszawa
• zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach
dwuosobowych
• śniadania
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę polskojęzycznego pilota w Laponii
• ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)
CENA NIE OBEJMUJE:
• opłat za atrakcje sportowe
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 450 EUR
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