Highlights dobrodružného týdne v Laponské vysočině:
Hledáte aktivní dovolenou plnou nevšedních zážitků ? Týden se spoustou adrenalinu a dobrodružné romantiky
za dlouhých jarních dnů uprostřed Laponské vysočiny je pro Vás v tomto směru jedinečnou příležitostí.
Nejprve se z resortu Harriniva vydáte na sněžných skútrech dále na sever do osady Kilpisjärvi, kde se
na jaře místní lidé shromažďují, aby si společně užili nádhernou krajinnou scenérii zalitou jarním sluncem.
Počasí může být v tuto dobu již poměrně teplé, avšak sněhu je všude stále ještě dost. V Kilpisjärvi
vyměníte sněžný skútr za saně se spřežením huskyů, s kterým coby pravý musher strávíte dva dny na
cestách po okolních horách. A zpáteční cesta na sněžných skútrech ? Celých 200 km ve svižném tempu
po “Victoria Trail“ zpět do Muonia. ! Po absolvování tohoto safari budete i Vy souhlasit s tím, že
neexistuje mnoho lepších způsobů, jak svoji touhu po nevšedním zážitku uspokojit.

PROGRAM:
Den 1. - Příjezd.
Přílet na letiště Kittilä a transfer do střediska
Harriniva v Muonio (cca 1 hod). Večeře v
restaurantu a ubytování v útulných pokojích
v hotelu (pro 3-4 osoby) nebo ve srubech
pro 4-6 osob.
Den 2.– Na sněžných skútrech do osady
Galdotieva
Po snídani obdrží účastníci safari potřebné
vybavení (termooděv a obuv, ponožky, dvoje
rukavice, čepici, přilbu) a budou seznámeni s programem příštích dnů. Po nezbytné instruktáži v řízení
skútru a výkladu bezpečnostních pravidel přichází čas vyrazit na cestu. Trasa tohoto dne povede převážně
pásmem severských lesů a kosodřevin a cca po 110 km bude v odpoledních hodinách zakončena příjezdem do
střediska Galdotieva Fell Centre, ležícího v blízkosti hranice s Norskem. V průběhu cesty se učiní přestávka
na lehký oběd. Po sauně a vydatné večeři (Váš průvodce je - ostatně jako každý z Finů v případě vaření v
přírodních podmínkách - zdatným kuchařem) strávíte noc ve srubech nebo apartmánech pro 4-6 osob se
sprchou, WC a saunou.
Den 3. - Pokračujeme do Kilpisjärvi
Dnes budete projíždět otevřenou hornatou
krajinou a bezlesou tundrou, pro které jsou
charakteristické náhlé a prudké změny počasí.
Dbejte prosím striktně pokynů průvodce.
Oběd jako piknik kolem otevřeného ohně. Po
přibližně 150 km dorazí Vaše výprava do osady
Kilpisjärvi na trojmezí NOR-SWE-FIN. Po
saunování na břehu jezera bude následovat
večeře a nocleh v apartmánech pro 2-4 osoby.

se sprchou a WC.
Den 4. - Husky safari v horách
Po snídani se budete věnovat zcela jinému druhu safari. Nejprve se setkáte s Vašimi psy, s kterými budete
v příštích dvou dnech tvořit jeden team. Váš průvodce
Vám při této příležitosti vysvětlí, jak se saně řídí.
Každý účastník safari má k dispozici svoje vlastní
spřežení se 4-5 psy. Odjezd je poněkud hlasitý, protože
psi se nemohou dočkat, až vyrazí na cestu, ale potom
už uslyšíte jenom zvuk psích pacek narážejících na
sněhovou krustu, zatímco Vy se budete obdivovat
okolní přírodní scenerii. V poledne společně rozděláte
oheň a bude Vám připraven oběd. Trasa safari toho
dne bude dlouhá asi 25 km. Večeře a nocleh ve stanu či
srubu v divočině.

Den 5. - Husky safari - zpět do Kilpisjärvi
Na tento den je naplánována zpáteční trasa do
Kilpisjärvi s tradiční polední přestávkou na safari
piknik. Po příjezdu do střediska budete mít za
sebou dalších 25 km cesty úchvatnou severskou
krajinou ve společnosti skvělých čtyřnohých přátel.
Nastane čas rozlučky s nimi, pak nezbytné sauny,
po níž následuje večeře a nocleh ve srubech pro
4-6 osob se sprchou a WC.

Den 6. – Snowmobile safari do stř. Harriniva
Vydatně posnídejte, protože zpáteční trasa bude velmi dlouhá. Čeká Vás ujetí více jak 200 km po tzv.
Victoria Trail, což je rychlostní komunikace pro sněžné skútry podél hranic mezi Švédskem a Finskem.
V čase oběda poslední piknik na safari. Po příjezdu
do Harriniva Centra můžete relaxovat v sauně.
Večeře na rozloučenou s vynikajícími laponskými
specialitami, nocleh ve srubu pro 4-6 osob se sprchou
a WC v blízkosti hotelu (nebo v hotelovém pokoji).

Den 7. - Odjezd.
Snídaně a transfer na letiště Kittilä.

Délka pobytu:

7 dnů / 6 nocí / 5 dnů na safari
(neděle – sobota)

Termíny safari:

30.3. – 5. 4. 2014
6.4. – 12. 4. 2014

Velikost samostatné skupiny:

4 – 7 osob

Cena safari:
2.310,- € / 1 os. (ekvivalent v CZK)
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)
- za noc navíc:
90,- € za dvoulůžkový pokoj nebo místnost ve srubu včetně polopenze
130,- € za jednolůžkový pokoj včetně polopenze
- za transfer na letiště pro let mimo pravidelé letové řády vnitrostátních linek: 55,- € /os. / cestu
Rozsah poskytovaných služeb:
Veškeré transfery pro lety pravidelnými linkami, plná
penze, veškeré potřebné vybavení, kvalifikovaný angl.
mluvící průvodce, 1 os. / 1 sněžný skútr / 1 husky team,
ubytování dle itineráře. Denní ujetá vzdálenost je
odvislá od akt. počasí a schopností účastníků safari
a od plánovaných vzdáleností se může lišit. Do ceny
je zahrnuto pojištění s max. výší spoluúčasti € 600,-.

Důležité informace:
Řidič sněžného skútru nesmí být mladší 15-ti let
a musí vlastnit platný řidičský průkaz pro motorová
vozidla s motorem o objemu min. 125 ccm. Každý
účastník ponechá před startem safari na recepci hotelu
číslo své kreditní karty s podpisem jako záruku pro
případ pojistné události. Tento druh safari není vhodný
pro děti. Vzhledem ke sportovnímu charakteru safari
jsou pro jeho účely používány sněžné skútry s objemem
motoru 600 ccm a více.

Obchodní zastoupení v ČR:
Hotels & Safaris
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