Spojte objevování poslední evropské
divočiny s romantikou husky spřežení
Víte, že nejčistší vzduch v Evropě je v národním parku
Pallas-Ylläs v severozápadním Finsku ? Toto 5-ti denní
husky safari vede lesy a po zamrzlých jezerech právě po
okraji tohoto národního parku. Každý účastník safari má
k dispozici svůj vlastní tým 4-6 psů husky, s kterým
v závislosti na počasí a fyzické kondici skupiny denně
urazí 25-40 km. Toto safari je jedinečnou příležitostí
pro obdivování nedotčené laponské přírody. Rovněž se
zdokonalíte ve svých outdoorových dovednostech,
zejména v disciplíně zakládání a udržování ohně.

Den 1.
Přílet na letiště Kittilä, transfer do Muonia. Ubytování
v útulných srubech (WC, sprcha, sauna) v hotelovém
komplexu Harriniva, večeře v hotelové restauraci.
Den 2. - 6.
Po snídani obdržíte veškeré potřebné vybavení na safari
a budete informováni o programu Vašich příštích dnů.
Seznámíte se se svým týmem psů husky, naložíte saně,
absolvujete instruktážní jízdu a vyrazíte na safari.
Trasa Vás povede napříč nádhernými sceneriemi
severských lesů až k hranici bezlesé tundry, po
zamrzlých jezerech a po březích řek. Noci budete trávit
v jednoduchých, ale útulných srubech, které nejsou
vybaveny rozvodem vody a elektřiny, avšak nezbytnou
saunou pro svoji očistu a relaxaci naleznete v každém
z nich. Psi husky jsou velmi přátelští, takže pečovat o ně
nečiní nikomu potíž. Každý účastník je rovněž zapojen
do přípravy denních jídel a stará se o oheň. Snídat a
večeřet budete vždy ve srubech, jednoduchý oběd je
pokaždé připravován na otevřeném ohni.
Šestého dne v odpoledních hodinách návrat zpět do
Harriniva centra, ubytování v útulných srubech
v hotelovém resortu. V průběhu rozlučkové večeře, při
které budou podávány vynikající laponské speciality, si
znovu připomenete společné zážitky ze safari.

Den

7.

Po snídani transfer na letiště Kittilä.

Délka pobytu: 7 dnů / 6 nocí (5 dnů na safari)
Termíny:

Každý týden mezi 1.12.13.-19.4.14.
(neděle – sobota)

Velikost skupiny: Kapacita střediska je 4-5 skupin
v každém jednotlivém termínu pro 1 – 7 osob
ve skupině.
Cena safari: (ekvivalent v CZK)
1570,- € /1 os.
1.12.-21.12. 2013 / 5.1.-1.2. 2014 / 30.3.-19.4. 2013
1700,- € /1 os. vánoční a novoroční termín 22.12.-28.12. 2013 / 29.12. 2013.-4.1. 2014
a všechny termíny mezi 2.2. -29.3. 2014
Cena neobsahuje náklady na dopravu, cena zp. letenky (výchozí destinace – Helsinki – Kittilä) účtována
vzlášť dle aktuálního tarifu FINNAIRu. Přepočt na CZK aktuálním kurzem ČSOB pro devizy-prodej.
Příplatky: (jsou-li součástí objednávky, je účtován jejich ekvivalent v CZK)
- za noc navíc (včetně polopenze):
90,- € za dvoulůžkový pokoj nebo místnost ve srubu
130,- € za jednolůžkový pokoj
- za transfer na letiště pro let mimo pravidelný
letový řád vnitrostátních linek: 55,- € /os./cestu
Poskytované služby:
Transfery, 2 noclehy ve srubu v resortu Harriniva,
4 noclehy ve srubech v divočině, plná penze (večeře
1. dne - snídaně 7. dne), kompletní safari výbava (teplé
oblečení a obuv, ponožky, dvoje rukavice, teplá čepice, spací pytel), spřežení 4-6 husky psů pro
každého účastníka, kvalifikovaný anglicky mluvící průvodce.
Upozornění:
Tento druh safari není vhodný pro malé děti. Doporučený věk účastníka je min. 15 let. Harriniva si
vyhrazuje právo uspořádat pro děti nedosahující této věkové hranice program ve středisku. Program je
sestavován s ohledem na věk dítěte a nadcházející povětrnostní podmínky.
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