Král všech snowmobile safari !
Vyjeďte na nejvyšší horu Finska, navštivte “3-country meeting point“ – místo, kde se stýkají hranice
Švédska, Finska a Norska a překonejte sami sebe na této 5 dní dlouhé trase na sněžných skútrech
zimní arktickou krajinou západního Laponska !

Program:
Den 1. - Příjezd.
Přílet na letiště Kittilä a transfer do střediska
Harriniva v Muonio (cca 1 hod). Večeře v
restaurantu a ubytování v útulných pokojích
v hotelu (pro 3-4 osoby) nebo ve srubech
pro 4-6 osob.

Den 2. - “Start your engines !“
Po snídani obdrží účastníci safari potřebné
vybavení (termooděv a obuv, ponožky, dvoje
rukavice, čepici, přilbu) a budou seznámeni s programem příštích dnů. Po nezbytné instruktáži v řízení
skútru a výkladu bezpečnostních pravidel přichází čas vyrazit na cestu. Trasa tohoto dne povede převážně
pásmem severských lesů a kosodřevin a cca po 100 km bude v odpoledních hodinách zakončena příjezdem do
střediska Galdotieva Fell Centre, ležícího v blízkosti hranice s Norskem. V průběhu cesty se učiní přestávka
na lehký oběd. Po sauně a vydatné večeři (Váš průvodce je, ostatně jako každý z Finů v případě vaření v
přírodních podmínkách, zdatným kuchařem) strávíte noc ve srubech nebo apartmánech pro 4-6 osob se
sprchou a WC.

Den 3. - Napříč sněžnou pustinou
V příštích dvou třech dnech budete projíždět
otevřenou hornatou krajinou, pro kterou jsou
charakteristické náhlé a prudké změny počasí.
Požádá-li Vás průvodce o následování jeho
stopou, mohou se pod sněhovým příkrovem
nacházet díry v zamrzlé řece nebo jezeru.
Vždy se řiďte jeho pokyny ! Oběd na safari
má již tradičně formu pikniku. Po přibližně
150 km dorazí výprava do osady Kilpisjärvi.
Po příjezdu následuje nezbytná sauna, pak večeře a nocleh ve srubech pro 4-6 osob se sprchou a WC.

Den 4. - Na vrchol Halti a na “3-country point“
Po snídani se vydáte do hor. Se svými ski-doo skútry dnes budete dobývat nejvyšší horu Finska Halti
(1320 m n.m.). Z jejího vrcholu spatříte úžasnou krajinnou scenerii s pásmem horských hřbetů
na území Norska. Polední piknik pro Vás průvodce
tentokrát vyjímečně uspořádá v horském srubu
během cesty do švédské části pohraničních hor.
V průběhu dne ještě navštívíte hraniční monument,
tzv. meeting point of 3 countries (Švédsko, Finsko,
Norsko). Po náročných 120 km v horském terénu
dorazíte zpět do Kilpisjärvi, kde na Vás čeká příjemná
sauna, dobrá večeře a nocleh v objektu z předchozího
dne.
Den 5. - Hlubokým prašanem
V tento den safari pokračuje zpáteční cestou do Galdotieva. Je třeba neodbýt snídani, protože Vás
čeká 150 km, v průběhu nichž si jistě budete chtít vyzkoušet pár triků se sněžným skútrem, které Vás
průvodce ochotně naučí, jakož i řízení Vašeho ski-doo skútru v hlubokém sněhu, což je záležitost
poměrně fyzicky náročná. Tradiční způsob oběda
v průběhu cesty. K večeru příjezd do osady
Galdotieva, sauna, večeře a nocleh ve srubech
nebo apartmánech.

Den 6. - Poslední etapa, “Victoria Trail“
Po snídani Vás závěrečná etapa safari povede zpět
do Muonia. Ujedete vzdálenost cca 120 km, z části
též po tzv. Victoria Trail, což je cosi jako rychlostní
komunikace pro sněžné skútry podél hraniční linie mezi
Švédskem a Finskem. V čase oběda poslední piknik na safari. Po příjezdudo Harriniva Centra můžete
relaxovat v sauně a téžnavštívit místní wellness zařízení, kde bude Vaše tělo podrobeno skvělé sportovní
masáži. Při večeři na rozloučenou s vynikajícími laponskými specialitami rádi zavzpomínáte na svoje privátní i
společné nejvýznamnější okamžiky 5-ti denní cesty polárními kraji. Noc strávíte v hotelovém pokoji pro 3-4
osoby nebo ve srubu v blízkosti hotelu pro 4-6 osob se sprchou a WC.

Den 7. - Odjezd.
Snídaně a transfer na letiště Kittilä.

Délka pobytu:

7 dnů, 6 nocí (5 dnů na safari)

Termíny safari:

10. - 16. 3. / 24. - 30.3. /
7. - 13.4. 2014 (Po – Ne)
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: 2.390,- € / 1 os. (ekvivalent v CZK)
Cena neobsahuje náklady na dopravu, cena zp. letenky (vychozí 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 pravidelný letový řád 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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