Harriniva in vibrant autumnals colours
5 dnů / 4 noci
Vítejte u nás v Harriniva Hotels & Safaris !
Po již více jak 30 let poskytujeme komfortní ubytování,
vynikající kulinářské zážitky a nezapomenutelné večerní
zábavy. Naším největším potěšením však je seznamovat
návštěvníky s jedinečnou přírodou a fascinujícím fenoménem,
jakým je Laponsko.
Počátkem září začíná v Laponsku specifické období, které
Finové nazývají “ruska“. Severská příroda se zbarvuje zářivými
podzimními barvami, převážně v různých odstínech žluté a
červené. Noci bývají již chladnější, může se vskytnout i slabší mráz, ale přes den jsou teploty i počasí
příznivé pro všechny outdoorové aktivity. Váš 5-ti denní pobyt zde Vám poskytne nezapomenutelné
zážitky, jimž rámcem budou nádherné barvy podzimní přírody v oblasti s nejčistším vzduchem a
nejzachovalejším životním ptrostředím v Evropě.

Den 1.
Přílet na letiště Kittilä a transfer za doprovodu průvodce
do hotelu Harriniva (1 hod.) Příjezd do Harriniva centra,
ubytování v jednolůžkových pokojích, večeře v hotelové
restauraci.
Den 2.
Po snídani odjezd na sobí farmu v Torassieppi (25 km).
Prohlídka farmy a seznámení se s životem a prací chovatelů
sobů. K obědu budou podávány laponské speciality v kota
(laponské teepee). Po obědě návrat do resortu Harriniva.
Na odpoledním programu je sjíždění divoké vody na raftu.
Pod dozorem zkušeného průvodce proplujete 4 peřejemi
a zdoláte 6 km úsek zpěněných vod řeky Muonionjoki.
Zpět do Harriniva Vás dopraví autobus. Večeře v hotelové
restauraci.

Den 3.
Snídaně v hotelu a po ní už na Vás bude čekat Vaše kanoe,
s kterou se vydáte na 2-denní výlet po řece Muonionjoki. Řeka
protéká kolem resortu a jejím středem prochází hranice mezi
Finskem a Švédskem. Úsek, který budete sjíždět, je povětšinou
klidný, pouze v několika místech se setkáte s malými peřejemi.
Oběd bude připraven na otevřeném ohni. Přenocujete a večeřet
budete v přírodě, podle místa výskytu buď ve srubu s obligátní
saunou, nebo ve stanech.
Den 4.
Snídaně a pak cesta zpět do resortu Harriniva. Oběd během
cesty. Odpoledne příjezd do střediska. Sauna a jacuzzi kádě
budou již připraveny. Po jedinečné relaxaci následuje skvělá
večeře v laponském teepee (kota). V průběhu večera Vám bude
při tradičním šamanském obřadu udělen laponský křest.
Den 5.
Snídaně v hotelu, odjezd na letiště Kittilä.
Termín konání:
Délka pobytu:
Velikost skupiny:
Orientační cena:

září
5 dnů / 4 noci
10-25 osob
€ 966,- / 1 os.

V ceně obsaženo:
Letištní transfery s doprovodem, plná penze dle programu,
ubytování v jednolůžkových pokojích, veškeré potřebné
vybavení a služby anglicky mluvícího průvodce u všech
zmíněných aktivit.
Doprava účtována zvlášť společností FINNAIR (zajišťuje
Finnco s.r.o.).
Extras:
Kuksa (laponský hrnek – viz foto níže)
se jménem účastníka
€ 30,- / 1 ks

Těšíme se na Vás ! Vaše

Hotels & Safaris

Muonio, Finland – Lapland

Kontakt v ČR:
FINNCO s.r.o.
Lázně Bělohrad
Tel.: 602 256 297
E-mail: finnco@finnco.cz

