Dny plné akcí, večery v pohodlí a pohodě
Příval adrenalinu ucítíte ihned po té, co v mrazivém ránu nastartujete motor svého sněžného skútru.
Dny strávíte objevováním laponské krajiny ze sedla svého Ski-doo, nezřídka i v rychlosti 80 km/hod –
to když se budete projíždět po hladině zamrzlých jezer. VIP safari se od ostatních druhů safari, při
nichž učastníci tráví částečně noci v divočině, odlišuje právě v tom, že po náročném dnu pro Vás bude
každý večer připravena horká relaxační sauna, vynikající večeře v hotelové restauraci a komfortní
lůžko s veškerým zázemím hotelového komplexu.

Program:
Den 1. - Příjezd
Přílet na letiště Kittilä a transfer do hotelu Kittilä
(cca 15 min). Ubytování ve dvoulůžkových pokojích
se sprchou a WC, večeře.

Den 2. – „Start your engines !“
Po snídani přidělení nezbytného vybavení
(termooděv, spec. obuv, ponožky, dvoje rukavice,
čepice, kukla a přilba), informace o programu
safari a instruktáž v řízení skútru a o pravidlech
bezpečného provozu. Denní ujeté vzdálenosti budou vždy záviset na průběhu počasí a schopnostech
účastníků. Nyní nastává čas vyrazit na safari ! Tohoto dne urazíte vzdálenost přibližně 80-90 km se
zastávkou na piknik v čase oběda. Po příjezdu do hotelu Harriniva v Muonio na Vás čeká horká sauna,
skvělá večeře v restauraci a nocleh ve dvoulůžkovém pokoji.

Den 3. - Směrem na sever
Ihned po snídani snowmobile safari pokračuje
směrem na sever k norským hranicím, kde se
se nachází osada Palojärvi s hotelovým resortem
Galdotieva Fell Centre. Dnešní ujetá vzdálenost
bude přibližně 100-120 km, oběd Vám průvodce
připraví v průběhu cesty na otevřeném ohni.
Odpoledne příjezd do Galdotieva. Večerní menu
v restauraci a nocleh v útulných srubech pro
4-6 osob se saunou, sprchou a WC.

Den 4. - Ze zasněžné pustiny do lázní
Ráno Vám bude dána příležitost seznámit se s bezlesou severskou tundrou příhraniční vysočiny, mající
charakter sněžné pouště. Nasedněte na své
ski-doo a buďte připraveni na dalších 100-120 km
čistého adrenalinu ! Oběd tradiční formou,
tj. piknik v přírodě. Večer příjezd do hotelu
Jeris v Muonio. Nyní je tu ta správná chvíle
pro hýčkání Vaší tělesné schránky v hotelové
sauně a wellness centru. Neopomeňte se
ponořit do díry v ledu, po horké sauně to je
jedinečný zážitek !
Večeře a nocleh ve dvoulůžkových pokojích.

Den 5. - Závěrečná etapa
Po snídani se vydáte na závěrečnou etapu
Vašeho snowmobile safari. Dnešní trasa Vás
dovede zpět do Kittilä a bude dlouhá cca 80 km. Oběd formou pikniku během cesty. V odpoledních
hodinách příjezd do hotelu Kittilä. Předání
poskytnuté výbavy, nezbytná relaxační sauna
a v průběhu večeře na rozloučenou, při níž
budou podávány vynikající laponské speciality,
si každý rád vyvolá a se svými kolegy probere
všechny zážitky a dobrodružství, které ho na
safari potkaly. V hotelovém baru noční zábava
pokračuje až do časných ranních hodin, ti, co
se cítí více unaveni, naleznou svůj azyl ve
dvoulkůžkových pokojích.
Den 6. - Odjezd
Po snídani odjezd na letiště Kittilä.

Délka pobytu:

6 dnů, 5 nocí (4 dny na safari)

Termíny safari:

2.- 7.2. / 2.- 7.3. / 30.3.- 4.4. 2014
(vždy neděle - pátek)
(nebo na základě požadavku pro skupinu min. 4 osob)
Velikost samostatné skupiny:
min. 4 osoby
(skupina s nižším počtem účastníků přiřazena k jiné
skupině)
Cena safari: 1.800,- € / 1 os. (ekvivalent v CZK)
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)
- za noc navíc: 90,- € za dvoulůžkový pokoj nebo místnost ve srubu včetně polopenze
130,- € za jednolůžkový pokoj
- za transfer na letiště pro let mimo pravidelné letové řády vnitrost. linek: 55,- € / 1 os. a cestu
Rozsah poskytovaných služeb:
Veškeré zmíněné transfery, plná penze, veškeré potřebné vybavení, kvalifikovaný anglicky mluvící
průvodce, 1 osoba na sněžný skútr, ubytování dle
itineráře. Denní ujetá vzdálenost se může lišit od
avizované vzdálenosti v závislosti na počasí a
schopnostech účastníků safari. Cena zahrnuje
pojištění s max. výší spoluúčasti € 600,- / os. /
událost.
Důležité informace:
Řidiči sněžného skútru musí být alespoň 15 let
a musí vlastnit platný řidičský průkaz pro mot.
vozidla s motorem o objemu alespoň 125 ccm.
Číslo kreditní karty s podpisem se před startem
safari ponechává na recepci hotelu jako záruka
pro případ pojistné události. Tento druh safari
není vhodný pro děti. Vzhledem ke sportovnímu
charakteru safari jsou pro jeho účely používány
sněžné skútry s objemem motoru min. 600 ccm.

Hotels & Safaris

Obchodní zastoupení v ČR:
Harriniva Hotels & Safaris

FINNCO s.r.o.

Harrinivan Lomakeskus Oy
Muonio, Finland
www.harriniva.fi

www.finnco.cz
E-mail: finnco@finnco.cz

Tel.: 602 256 297, 493 724 192

