Jen pro opravdové dobrodruhy
Jste-li dobrodružné povahy a rádi vyhledáváte
jedinečné zážitky, pak právě pro Vás je připraveno toto
speciální laponské safari se spřežením psů husky.
Překonání cca 300 km v průběhu 7 dnů v nádherné
arktické přírodě, od lesnaté krajiny plné jezer v okolí
národního parku Pallas-Ylläs až po bezlesou sněžnou
pustinu v okolí Galdotieva, která je domovinou pouze
pastýřům sobů, noci strávené v divočině v jednoduchých,
ale útulných srubech, to vše ve Vaší paměti zanechá
nesmazatelnou stopu.
Na tomto safari se naučíte
spolupracovat s šestispřežím nádherných a přátelských
psů plemene husky a budete si užívat nejkrásnější
scenérie arktické krajiny za dlouhých severských
jarních dnů.

Den 1.
Přílet na letiště Kittilä, transfer do Muonia, ubytování
v hotelovém resortu Harriniva ve srubech pro 4-6 osob
poblíž hl. hotelové budovy, večeře.

Den 2.
Po snídani seznamovací schůzka s průvodcem, partnery
na safari a s jeho programem. Obdržíte nezbytné
vybavení a po té navštívíte chovné centrum psů husky
(Harriniva Arctic Sled Dog Centre). Naložíte saně svoji
bagáží a provedete krátkou tréninkovou jízdu
s instruktorem, jenž Vás rovněž obeznámí i s pravidly
bezpečného chování, jež je zásadně nutné dodržovat.
A vyráží se na safari.

Den 2. – 7.
Trasa safari Vás povede z Muonia do Palojärvi poblíž
norských hranic, poslední stále obývané osady. Denně
urazíte vzdálenost mezi 30-60 km (v závislosti na počasí
a schopnostech účastníků safari). Noci v divočině
strávíte v malých jednoduchých srubech, většina nemá
rozvod vody a elektřiny, u každého je však vnější sauna
s toaletou. V resortech Harriniva (Muonio) a Galdotieva
Fell Centre (Palojärvi) je sauna a soc. zařízení součástí
každého srubu. Dny jsou v jarním období na severu delší
než ve střední Evropě a většinou teplé. Všechna jídla na
safari jsou připravována společně, obědy na otevřeném
ohni, večeře a snídaně ve srubech. Účastníci se řídí pokyny

svého průvodce. V resortech Harriniva a Galdotieva jsou
jídla podávána v restauraci. Každý účastník (musher) se
v průběhu safari musí starat o svůj vlastní tým psů
husky.

Den 8.
Po obědě návrat zpět do resortu Harriniva v Muonio.
Večer se ještě jednou setkáte s celou svou safari
skupinou na rozlučkové večeři, při které se budou
podávat vynikající laponské i finské speciality. Ubytováni
budete ve srubu poblíž hlavní hotelové budovy.

Den 9.
Snídaně a transfer na letiště Kittilä.

Důležitá informace:
Tento druh safari je sportovního charakteru a není
vhodný pro děti. Předpokládá přiměřenou fyzickou
zdatnost a předchozí zkušenost v řízení spřežení psů.
Program, ujetá vzdálenost a itinerář cesty každého
dne na tomto safari jsou odvislé od počasí a schopností
účastníků a dle toho mohou být měněny.
Délka pobytu:
Termíny:

9 dnů / 8 nocí (7 dnů na safari)

15.3. – 23.3. / 29.3. – 6.4. /
5.4. – 13.4. 2013 (sobota – neděle)

Velikost skupiny:

max. 6 osob

Cena safari: 2.200,- € / 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 deivizy-prodej.
Příplatek za transfer na letiště pro let mimo pravidelný letový řád vnitrost. linek: 55,- € / os.
Poskytované služby: Veškeré transfery, 2 noclehy ve srubu v resortu Harriniva, 4 noclehy ve srubech
v divočině, 2 noclehy ve srubu v resortu Galdotieva Fell Centre, plná penze počínaje večeří 1. dne a
konče snídaní 9. dne, kompletní výbava (teplé safari oblečení a obuv, ponožky, dvoje rukavice, teplá
čepice, spací pytel), husky spřežení se 4-6 psy, kvalifikovaný anglicky mluvící průvodce).
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