The Original Harriniva Adventure Week - užijte si to nejlepší, co Laponsko nabízí !
Prožijete skutečně jedinečný multiaktivní týden kombinující to nejlepší z laponských zimních aktivit. Nabízí
celodenní programy, pro něž výchozím bodem je vždy areál resortu, krátký 20 min. transfer je nutný pouze
na sobí farmu. Tento týden naskýtá rovněž velkou příležitost ke spatření magické polární záře v její plné a
ničím nerušené nádheře, neboť hotelový resort leží mimo dosah světelného znečištění oblohy městskou
zástavbou. Jednu noc strávíte v divočině vzdáleni komfortu hotelových pokojů. V pravém laponském srubu
dnes tradiční saunu však doplňuje i tekoucí voda a elektřina. Podívejme se tedy blíže na program, který
nabízí skvělou zábavu způsobem přátelským k nádherné laponské přírodě.

PROGRAM:
Den 1. - Příjezd.
Přílet na letiště Kittilä a transfer do resortu Harriniva holiday Centre v Muoniu (cca 1 hod.). Setkání s ostatními
členy safari skupiny a informace o týdenním programu.
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích se sprchou a WC
(jednolůžkový za příplatek) a skvělá večeře na uvítanou
v hotelové restauraci.
Den 2. - Pastevcem sobů.
Snídaně a po té odjezd na sobí farmu v Torassieppi,
kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí o chovu sobů.
Zkusíte si svoje dovednosti v hodu laponským
lasem a v řízení saní se sobím spřežením (1-2
osoby / 1 saně, cca 7 km). Oběd pro Vás bude připraven
na otevřeném ohni v průběhu safari. Návrat do hotelu
v pozdním odpoledni, pak sauna, bazén, večeře.
Den 3. - Snowmobile safari
Po snídani Vám Váš zkušený průvodce předvede, jak bezpečně ovládat a řídit sněžný skútr. Ihned po té se
vyráží na snowmobile safari (2 osoby na 1 vozidlo,
single skútr za příplatek). Řízení sněžného skútru je
překvapivě snadné a i začátečníci s ním velmi brzy
budou uhánět plnou rychlostí skrz zasněžené lesy a
přes zamrzlá jezera. Při safari navštívíte starodávný
les, jenž je chráněnou přírodní památkou. Průvodce
Vás na místě obeznámí s projektem ochrany těchto
lesů, v němž se rovněž naše firma velmi silně angažuje.
Oběd jako piknik v přírodě u otevřeného ohně. Doba
trvání safari cca 5 hod., ujetá vzdálenost 60-80 km.
Večer sauna, večeře a nocleh v útulných pokojích hotelu
Harriniva zařízených ve stylu srubů v divočině.

Den 4. - Volný den (běžky, sněžnice, atd.)
Tento den můžete zasvětit např. běžeckému lyžování. V oblasti Muonia je více jak 200 km udržovaných běžeckých
tratí a mnohé z nich začínají hned u hotelu. Po obědě se
pak třeba vydejte na výlet na sněžnicích a objevujte
okolní přírodu. Lze si rovněž zakoupit některý z našich
doplňkových programů, eventuálně se věnovat sjezdovému
lyžování v některém z nedalekých zimních středisek,
z nichž nejznámější je Levi. Plná penze zajištěna.
Den 5. - Husky safari
Po snídani si zabalíte přidělenou výbavu na 2-denní pobyt
v divočině a půjdete se seznámit se svými psy husky.
Navštívíte Harriniva Arctic Sleddog Centre, kde je
chováno cca 400 psů Husky. Na úvod si poslechnete
několik zajímavostí o tomto plemenu a jeho významu
pro obyvatele polárních krajů a po té se obeznámíte
s řízením saní a ovládáním svého 4-5 členného husky
teamu, který vás bude doprovázet v příštích dvou dnech
(1 osoba / 1 spřežení). Cílem prvního dne bude osamělý
srub v divočině vzdálený cca 25 km od husky farmy.
V průběhu cesty Vám průvodce připraví na ohni oběd.
Po příjezdu do srubu v Nivunkijärvi otestujete své
trapperské dovednosti. Bude třeba rozdělat oheň,
nakrmit psy a vyhřát saunu na břehu jezera. Po večeři
nocleh ve společných prostorách.
Den 6. – Husky safari
Po snídani se vydáte na trasu dlouhou cca 25-30 km. Oběd bude opět připraven na ohni v průběhu cesty.
Příjezd do resortu Harriniva v odpoledních hodinách. Po relaxační sauně bude následovat slavnostní
večeře, u které budete mít příležitost se svými přáteli znovu probrat všechny svoje skvělé zážitky
z uplynulého týdne. Menu se bude skládat z vynikajících laponských specialit, večerní zábava pak může
pokračovat v Piilopaikka pabu.
Den 7. - Odjezd.
Snídaně a transfer na letiště Kittilä.

Prosíme, vezměte na vědomí, že poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na provedení
změny v řazení jednotlivých bodů programu.

Délka pobytu:

7 dnů, 6 nocí

Termíny safari:

každý týden (neděle – sobota)
mezi 5.1. 2014 – 19.4. 2014

Velikost samostatné skupiny:

2 – 12 osob

Cena safari: (ceny účtovány ekvivalentem v CZK)
1570,- € / 1 os.
2.2. - 22.3. 2013
1450,- € / 1 os.
5.1. – 1.2. a 23.3.-19.4. 2014
Cena neobsahuje náklady na dopravu, cena zp. letenky
(výchozí destinace – Helsinki - Kittilä) účtována vzlášť
dle aktuálního tarifu FINNAIRu. Přepočet na CZK
aktuálním kurzem ČSOB pro devizy-prodej.
Příplatky: (jsou-li součástí objednávky, je účtován
jejich ekvivalent v CZK)
- jednolůžkový pokoj: 250,- €
- single sn. skútr na snowmobile safari:
75,- €
- za noc navíc:
90,- € / 1 os. ve dvoulůžkovém pokoji včetně polopenze
130,- € za jednolůžkový pokoj včetně polopenze
- za transfer na letiště pro let mimo letové řády FINNAIRu nebo Blue1: 40,- € / os.
Slevy:
- 3. dospělá osoba (přistýlka) na dvoulůžkovém pokoji:

90,- €

Děti: Tento pobytový program je vhodný pro děti od 15 let. Pro rodiny s menšími dětmi doporučujeme
Jeris Winter Week program.
Rozsah poskytovaných služeb:
Veškeré zmíněné transfery, 5 noclehů ve dvoulůžkových pokojích se sprchou a WC v hotelu, 1 nocleh ve
srubu v divočině, plná penze (počínaje večeří 1. dne a konče snídaní 7. dne) veškeré potřebné vybavení pro
celou dobu pobytu (termooděv, teplé ponožky, teplé boty, rukavice, kukla, teplá čepice, spací pytel), program
dle itineráře, 1 sněžný skútr / 2 osoby pro snowmobile safari včetně pojištění, 1 psí spřežení / 1 osobu,
lyžařské vybavení pro běžkaře nebo sněžnice na 1 den, kvalifikovaný průvodce.
Důležité informace ke snowmobile safari:
Řidiči sněžného skútru musí být alespoň 15 let a musí vlastnit platný řidičský průkaz pro motorová
vozidla s motorem o objemu alespoň 125 ccm. Maximální výše spoluúčasti na pojistné události je 600 €.

Obchodní zastoupení v ČR:
Hotels & Safaris

Harriniva Holiday Centre Ltd.
Muonio
Finland - Lapland

FINNCO s.r.o.
www.finnco.cz
Tel. 602256297, 493724192
E-mail: finnco@finnco.cz

