Harriniva summer adventure package
4 dny / 3 noci
Vítejte u nás v Harriniva Holiday Centre !
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.
Při Vašem 4-denním pobytu u nás zažijete radostná letní
dobrodružství, setkáte se s dobrou společností a
seznámíte se s nádherným okolím našeho resortu.
Jsou pro Vás připraveny nezapomenutelné zážitky při
raftingu na řece Muonio a při safari laponskou přírodou
na motorových čtyřkolkách. Ochutnáte znamenité
laponské speciality připravované na ohni a usínat budete
spokojeně v komfortních hotelových pokojích.

Den 1.
Přílet na letiště Kittilä a transfer za doprovodu průvodce
do hotelu Harriniva. Během cesty bude nabízeno lehké
občerstvení a průvodcem budete seznámeni s programem
příštích dnů. Příjezd do Harriniva centra, ubytování ve
dvoulůžkových pokojích, večeře v hotelové restauraci.

Den 2.
Den zasvěcený laponskému safari na tzv. quadech
začne vydatnou snídaní a pak – rainwear and helmet on !
Po instruktáži a cvičné jízdě je každý schopen čtyřkolku
ovládat. Vhodný mix adrenalinové akce a kulturního zážitku
leží na obzoru. Scenerie krajiny se rychle mění a jak cesta
pokračuje, každý se v řízení stroje zdokonaluje.
Po příjezdu na sobí farmu na okraji národního parku je čas
na oddech a načerpání nějakých vědomostí o historii chovu
sobů a jeho současnosti. Oběd Vám bude připraven na ohni
během cesty. Odpoledne se vrátíte zpět do Harriniva centra.
Horká sauna a jakuzzi kádě na Vás již čekají, rovněž si
můžete zaplavat v řece hned vedle sauny.
Večeře je podávána v hotelové restauraci.
Přestože už je srpen a léto se blíží ke svému zenitu,
severské slunce svítí i v době, která je u Vás doma
již hlubokou nocí.

Den 3.
Po snídani Vás průvodce vezme na hezký pěší
výlet po okolí Muonia a na malou projížďku na horských
kolech.
Oběd bude připraven opět v přírodě.
Odpoledne budete sjiždět divokou vodu na raftech.
Proplujete 4 peřejemi a zdoláte 6 km úsek divokých vod
řeky Muonio. Zpět do Harriniva Vás dopraví autobus.
Večer je pro Vás rezervována sauna a jacuzzi.
Rozlučková večeře s menu sestaveným z vynikajích
laponských delikates připravovaných na otevřeném ohni
bude podávána ve srubovém restaurantu poblíž hotelu.

Den 4.
Po snídani transfer na letiště a odlet Praha via Helsinki.
Termín konání:
Délka pobytu:
Velikost skupiny:
Orientační cena:

červen - srpen
4 dny / 3 noci
15-25 osob
€ 620,- / 1 os.

V ceně obsaženo:
Letištní transfery s doprovodem, plná penze dle
programu, ubytování ve dvoulůžkových pokojích,
veškeré potřebné vybavení, quad bike safari s návštěvou
sobí farmy, výlet na horských kolech, rafting a
profesionální průvodcovské 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
Laponský křest
€ 300,- / skupina
Večerní občerstvení v sauně
€ 9,- / 1 os.

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

