a rovněž pro všehny, co mají zájem o atraktivní zimní dovolenou s nevšedními aktivitami !!
Velká zábava na sněhu s trochou dobrodružství v nádherné krajině finského Laponska, v oblasti s nejčistším
vzduchem a nejzachovalejším přírodním prostředím v Evropě ! Seznámíte se s roztomilými psy plemene
Husky a získáte zkušenosti s prací mushera, na sobí farmě Vám předvedou, jak skvělý tahoun saní je sob,
vydáte se na severské safari na sněžných skútrech, navštívíte ledový hotel a zúčastníte se výpravy za
polární září. Vaší základnou bude hotelový resort Jeris v Muoniu. Hotel leží na břehu jezera Jerisjärvi a je
vzdálen cca 45 minut jízdy busem od letiště Kittilä. Ubytováni budete v útulných hotelových pokojích nebo
za příplatek v komfortních srubech v blízkosti hotelu. Hotelové wellness centrum se saunou a bazény Vám
bude k dispozici každý večer ! Průvodci mluví anglicky, německy, rusky.

Program:
Den 1. - Příjezd.
Přílet na letiště Kittilä a transfer do resortu Jeris.
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu nebo
ve srubech (popis ubytovacích zařízení v části
“Harriniva info“).
Den 2.– Ledový hotel a sobí farma.
Snídaně v hotelové restauraci, poté seznámení
se s průvodcem a Vaším týdenním programem.
Autobus Vás pak přepraví na sobí farmu (10 min.),
kde se dozvíte spoustu zajímavých věcí o chovu sobů. Zkusíte si svoje dovednosti v hodu lasem a
v řízení saní se sobím spřežením. Oběd pro Vás bude připraven na otevřeném ohni v laponském teepee
zvaném “kota“. Odpoledne navšívíte Lainio snow village, proslavené svým ledovým hotelem. Zde si
prohlédnete úžasnou ledovou restauraci, bar a výstavu ledových skulptur. Návrat autobusem zpět do hotelu,
sauna, bazén, večeře.
Den 3. - Snowmobile safari
Po snídani Vám Váš zkušený průvodce předvede,
jak bezpečně ovládat a řídit sněžný skútr. Po té
vyrazíte na 30 km snowmobile safari (2 osoby na
vozidle, malé děti se vezou na saních tažených za
skútrem průvodce). V čase oběda Vám průvodce
uspořádá skvělý piknik ve volné přírodě, vařit se
bude na otevřeném ohni. Cestou zpět do resortu
si uděláte přestávku na zimní rybolov. Na zamrzlém
jezeru se na udici pokusíte chytit rybu dírou v ledu.
Snowmobile safari trvá přibližně 3 hodiny. Za příplatek je možné se ho účastnit i na jednomístném skútru.
Odpoledne Vám zbyde čas na aktivity v okolí hotelu, kupř. na jízdu v tobogánu, výlet na sněžnicích, případně na
lyžování na běžkách. V bezprostřední blízkosti hotelu mají běžkaři k dispozici 1,5 km dlouhou a osvětlenou
trať. Rovněž můžete svůj volný čas trávit v bazénu nebo při saunování.

Den 4. - Běžky, sněžnice, aurora borealis
Tento den je zasvěcen běžeckým lyžím a sněžnicím. V oblasti Muonia je více jak 200 km udržovaných běžeckých
tratí a mnohé z nich začínají hned u hotelu. Váš průvodce
je i zkušeným lyžařským instruktorem, pod jehož vedením
si zdokonalíte svůj běžkařský styl. Po obědě se vydáte na
kratší výlet na sněžnicích. Odpolední program zakončíte
saunou. Večer Vás průvodce zavede na místo, odkud lze
nejlépe pozorovat fascinující polární záři. K přepravě
jsou používány vlečné saně, kdo však dá přednost jízdě
na zapůjčeném sněžnému skútru, má za příplatek i tuto
možnost. Pro zahřátí Vám průvodce zapálí vatru a budou
se podávat teplé nápoje na ní připravené. Účast na této
cca 2 hod. akci se nedoporučuje dětem mladším 5 let.
Den 5. - Husky safari
Po snídani Vás hotelový bus doveze na nedalekou farmu s chovem psů Husky. Poslechnete si několik
zajímavostí o jejich životě a o významu tohoto plemene pro obyvatele polárních krajů. Po té se setkáte
se svým husky teamem a poznáte, jak přátelští jsou
tito psi. Po nezbytné instruktáži se vydáte na přibližně
dvouhodinové safari (1 spřežení / 2 osoby, cca 17 km).
V průběhu safari Vám průvodce připraví na ohni oběd.
Po návratu do hotelu budete mít volný čas pro aktivity
dle vlastního výběru.
Den 6. – Volný den
Tento den máte zcela k dispozici pro svůj individuální
program. Ráno si můžete naplánovat výlet na běžkách
nebo na sněžnicích a odpoledne se věnovat lyžování na
sjezdových lyžích v některém z okolních lyžařských center. Oběd bude podáván v hotelové restauraci.
Zde se bude rovněž odehrávat rozlučková večeře, k níž Vám místní chef připraví vynikající laponské
speciality, čímž budou završeny fantastické zážitky z Vašeho pobytu na dalekém severu. 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 (sobota - neděle)
mezi 5.1. 2014 - 19.4. 2014

Velikost samostatné skupiny:

1 – 20 osob

Cena safari: (ceny účtovány ekvivalentem v CZK)
1350,- € / 1 os.
2.2. - 22.3. 2014
1250,- € / 1 os.
5.1. – 1.2. a 28.3. - 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)
- srub (2-7 osob):
150,- € / 1 os.
- srub (1 osoba):
500,- €
- jednolůžkový pokoj: 240,- €
- single sn. skútr na 30 km snowmobile safari:
30,- €
- 2 osoby na sn. skútru na northern lights safari: 40,- € / 1 os.
- single sn. skútr na northern ligths safari: 70,- €
- za noc navíc:
90,- € / 1 os. za místnost ve srubu se 3-4 osobami včetně polopenze
110,- € / 1 os. za pokoj nebo místnost ve srubu s 2 osobami včetně polopenze
130,- € za jednolůžkový pokoj včetně polopenze
- za transfer na letiště pro let mimo pravidelné letové řády: 55,- € / os. / cestu
Děti: Tento pobytový program je vhodný pro děti starší 5 let. Sleva pro dítě ve věku 5-14 let je 40%,
pokud je doprovázeno 2 dospělými a 25% v případě, že je doprovázeno 1 dospělou osobou.
** Prosím, vezměte na vědomí, že při snowmobile safari se děti vezou na saních tažených za sněžným
skútrem průvodce. Řízení vlastního psího spřežení je povoleno dětem od 13 let, přičemž je brán zřetel
na vzrůst dítěte. Rozhodnutí o způsobilosti dítěte je vždy v pravomoci firmy Harriniva.
Rozsah poskytovaných služeb:
Veškeré zmíněné transfery, 6 noclehů v hotelu nebo za příplatek ve srubu, 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), program dle itineráře, lyžařské vybavení pro běžkaře a sněžnice
na 1 den, 1 sněžný skútr včetně pojištění / 2 osoby pro snowmobile safari , 1 husky spřežení / 2 osoby,
kvalifikovaný průvodce.
Důležité informace:
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.
Hotel Jeris
Muonio, Finland

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

