Naučte se tajům řízení sněžného skútru od profesionálů
Nasedněte na své ski-doo a naučte se od svého profesionálního průvodce na safari všem dovednostem
pro řízení skútru - v nezměrném moři prašanu nebo i v jiskřivých sněhových krystalech v nádherné
atmosféře očekávání jara lidem Sámů – původních obyvatel Laponska ! Toto krátké 3-denní safari na
dalekém finském severu ve Vás zcela jistě vyvolá potřebu užít si tuhle parádu ještě víckrát .

Program:
Den 1. - Příjezd
Přílet na letiště Kittilä a transfer do Muonia
(cca 1 hod). Ubytování ve srubech pro 4-6 osob
se sprchou a WC, nebo v hotelovém pokoji
v resortu Harriniva, večeře v hotelové restauraci.

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. Svoje osobní věci, které si povezete na skútru s sebou, zabalíte do batohu,
ostatní Vaše věci budou uloženy do uzamčeného skladu nebo trezoru v Harriniva centru. Denní ujetá
vzdálenost se bude pohybovat okolo 100 km, trasa povede přes zamrzlá jezera a zasněženým arktickým
lesem. Oběd ve formě pikniku u ohně ve volné přírodě. Pozdě odpoledne přijedete do resortu Galdotieva
Wilderness Centre v Palojärvi při hranicích
s Norskem. Tady na Vás čeká sauna, večeře a
nocleh v komfortních srubech nebo apartmánech.
Den 3. - Super track arktickou tundrou
Po snídani přijde čas k prozkoumání bezlesé
kopcovité tundry v okolí střediska a k výuce
prvních triků v řízení skútru v hlubokém prašanu.
Oběd bude připraven v průběhu cesty. Dnešní
ujetá vzdálenost bude 80 - 100 km dle průběhu
počasí a schopností účastníků. Večeře, sauna a
nocleh v Galdotieva. Bude-li obdobím Vašeho
safari čas laponského předjaří, kdy kvůli stuktuře sněhu již nelze předvádět obdobné triky, dovádění
v prašanu Vám bude plnohodnotně vynahrazeno dlouhými a poměrně teplými dny se stálým počasím,
plnými severského slunce a i četnějším výskytem polární záře.

Den 4. - Cesta zpět a rozlučkové party
Ráno se po snídani vydáte na přibližně 100 km
zpáteční cestu do Muonia a Harriniva centra.
Po třídenním skvělém sportování v nejčistším
přírodním prostředí v Evropě večer jistě ucítíte
všechny svaly v těle. Na to je nejlepším lékem
sauna a vřele může doporučit také tradiční
laponské masáže v hotelovém Aurora Wellness
centru.
U laponských delikates podávaných při večeři
na rozloučenou budete mít ještě příležitost
znovu si probrat všechny fantastické zážitky
ze safari se svými přáteli ze skupiny. Nocleh
pro Vás bude připraven v již známém srubu
z prvního dne, event. v hotelovém pokoji.

Den 5. - Odjezd
Po snídani budete přepraveni na letiště Kittilä.
Středisko Harriniva se s Vámi bude loučit
s vírou, že si s sebou odvážíte zážitky, kvůli
kterým se sem znovu rádi navrátíte.

Délka pobytu:

5 dnů, 4 noci (3 dny na safari)

Termíny safari:

26.-30.1. / 23.-27.2. / 16.-20.3. / 13.-17.4. 2014 (Ne-Čt)
nebo na základě požadavku pro skupinu min. 4 osob

Velikost skupiny: min. 4 osoby
(Skupina s nižším počtem účastníků bude přiřazena k jiné skupině.)
Cena safari:
1.430,- € / 1 os.
(účtován 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 devizy-prodej.
Příplatky: (jsou-li součástí objednávky, je účtován jejich ekvivalent v CZK)
- za noc navíc:
90,- € / 1 os. za dvoulůžkový pokoj nebo místnost ve srubu včetně polopenze
130,- € / 1 os. za jednolůžkový pokoj včetně polopenze
- 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 do € 600,-.

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.
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