FINLANDIA — LAPONIA — Z WIZYTĄ W
KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Cena: 3200 PLN + 1990 EUR (dorosły) / 2850 PLN + 990 EUR (dz. do 12 rż)

CENA OBEJMUJE:
przelot na trasie: Warszawa — Rovaniemi — Warszawa (z przesiadką w Helsinkach)
liniami lotniczymi FINNAIR
bagaż rejestrowany 23 kg
zakwaterowanie w hotelu Katkavaara Aurora Apartments (dzieci zakwaterowane w
apartamentach z rodzicami)
transfery z i na lotnisko oraz transport
pełne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje)
opiekę polskiego Tour Leadera podczas całej wyprawy
lokalnego przewodnika angielskojęzycznego
wycieczkę do wioski Świętego Mikołaja (zdjęcie w cenie)
zwiedzanie muzeum Arktikum
przejażdżkę quadami po śniegu/lodzie
przejażdżkę saniami ciągniętymi przez renifera
naukę łowienia spod lodu
przejażdżkę skuterami śnieżnymi (2 osoby na skuter, dzieci w specjalnych saniach)
wizytę w Naava — centrum przyrodniczym
ognisko w lapońskim szałasie
wycieczkę do kopalni ametystu Luosto (dojazd skuterem śnieżnym SnowCatem)
przejażdżkę psim zaprzęgiem
oryginalną ﬁńską saunę wojenną
oryginalną saunę opalaną drewnem
kombinezony zimowe, rękawice i buty
sprzęt zimowy
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)
obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE OBEJMUJE:

wydatków własnych
atrakcji fakultatywnych

Program:
1. DZIEŃ: WITAMY W KRAINIE ZORZY I ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!
Wylot z Warszawy bądź z Gdańska do Rovaniemi (z przesiadką w Helsinkach). Przylot do
Rovaniemi, spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w
hotelu Kätkävaara Aurora Apartments. Kätkävaara znajduje się w pobliżu Rovaniemi, stolicy
Laponii, w pobliżu rezerwatu przyrody Pisavaara, to także doskonałe miejsce do oglądania
zorzy polarnej. Miejsce zapewnia 80% szans na zobaczenie zorzy polarnej. Kolacja. Nocleg.
https://katkavaara.com/ wg. opinii bardzo dobry
2. DZIEŃ: LAPOŃSKA PRZYGODA
Śniadanie w hotelowej restauracji. Po śniadaniu wyposażenie gości w komplety ubrań
zimowych. Przejażdżka skuterami śnieżnymi przez zaśnieżone lasy. Lunch w lapońskiej
chacie. Przejażdżka quadami po lodzie / śniegu w tym zawody z medalami! Następnie czas na
oryginalną ﬁńską saunę wojenną ogrzewaną drewnem. Kolacja w restauracji Aurora.
Obserwowanie zorzy polarnej. Nocleg.
3. DZIEŃ: KAMIEŃ SZAMANÓW
Śniadanie w hotelowej restauracji. Poranna wycieczka do kopalni ametystu, wjazd na szczyt
skuterem śnieżnym SnowCat. Lunch i wizyta w Naava Nature Centre. Kolacja w restauracji
Aurora. Obserwowanie zorzy polarnej. Nocleg.
4. DZIEŃ: SPOTKANIE NA KRĘGU POLARNYM
Śniadanie w hotelowej restauracji. Po śniadaniu wyjazd do muzeum interaktywnego
„Arktikum”, które charakteryzuje się szklanym korytarzem o długości 73 m, gdzie dowiemy
się skąd się wzięła nazwa „koło podbiegunowe” oraz jak powstaje zorza polarna. Lunch w
restauracji. Następnie wizyta na poczcie, skąd będzie można wysłać pocztówki do
najbliższych z oryginalną pieczęcią Mikołaja. Po południu przejażdżka zaprzęgiem reniferów
po zaśnieżonym lesie oraz kluczowy punkt programu – spotkanie ze Świętym Mikołajem
(zdjęcie w cenie)! Kolacja w lodowej restauracji. Obserwowanie zorzy polarnej. Nocleg.
5. DZIEŃ: ARKTYCZNI PRZYJACIELE
Śniadanie w hotelowej restauracji. Wizyta w hodowli psów Husky i przejażdżka psim
zaprzęgiem. Opiekun opowie wiele ciekawostek o życiu psów na dalekiej północy. Lunch.
Nauka łowienia ryb spod lodu. Wizyta w oryginalnej saunie opalanej drewnem. Kolacja w
restauracji Aurora. Obserwowanie zorzy polarnej. Nocleg.

6. DZIEŃ: POŻEGNANIE Z LAPONIĄ
Śniadanie pudełkowe. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. Zakończenie wyprawy.

