FINLANDIA — LAPONIA — Z WIZYTĄ W
KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Cena: 950 PLN + 1790 EUR (dorosły) / 750 PLN + 1290 EUR (dziecko do 12 r.ż.)

CENA OBEJMUJE:
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
lokalni przewodnicy angielskojęzyczni (przewodnicy przypisani do danej aktywności)
wycieczka do wioski Świętego Mikołaja (zdjęcie w cenie)
wyprawa na biegówkach
przejażdżka saniami ciągniętymi przez renifera
nauka łowienia spod lodu
przejażdżka skuterami śnieżnymi (2 osoby na skuter, dzieci w specjalnych saniach)
ognisko w lapońskim szałasie
przejażdżka psim zaprzęgiem
oryginalna sauna opalana drewnem
kombinezony zimowe, rękawice i buty
sprzęt zimowy
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)
obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA NIE OBEJMUJE:
przelotu na trasie: Warszawa – Rovaniemi – Warszawa (z przesiadką w Helsinkach)
liniami lotniczymi FINNAIR (cena od 2650 PLN/osoba dorosła, cena od 2150 PLN/dziecko)
z bagażem rejestrowanym 23 kg/osoba
wydatków własnych
ew. atrakcji fakultatywnych

Program:
1. DZIEŃ: WITAMY W KRAINIE ZORZY I ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA!
Wylot z Warszawy do Rovaniemi (z przesiadką w Helsinkach). Przylot do Rovaniemi,
spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Transfer do biura lokalnego kontrahenta. Wybór
zimowych ubrań: kombinezony, ciepłe buty, kaski, czapki, skarpety oraz rękawiczki.
Następnie wyjazd do hotelu. Zakwaterowanie w Aurora Apartments. Czas na skorzystanie z
tradycyjnej sauny ﬁńskiej. Kolacja. Ok 21:00 spacer z przewodnikiem na wypatrywanie zorzy
polarnej. Zakwaterowanie w Aurora Apartments https://katkavaara.com/ wg. opinii bardzo
dobry
Kätkävaara Aurora Apartments znajduje się ok. 60 km od Rovaniemi, stolicy Laponii.
Katkavaara znajduje się również w pobliżu ścisłego rezerwatu przyrody Pisavaara, w
przepięknym otoczeniu, raj dla miłośników przyrody. Katkavaara słynie z zorzy polarnej, w
pobliżu hotelu znajduje się najlepsze miejsce (tzw. spot) do wypatrywania zorzy polarnej i
białego słońca w rejonie Rovaniemi. W sezonie w godzinach wieczornych przybywają tu
turyści z Rovaniemi i okolic, aby upolować zorzę polarną. Spot przy Aurora Apartaments
zapewnia 80% szans na zobaczenie zorzy polarnej. Każdego dnia po przepysznej kolacji
ruszamy na spot, oddalony od hotelu 100 m na wypatrywanie zorzy.
2. DZIEŃ: MAGICZNA WIOSKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Śniadanie w hotelowej restauracji. Wyjazd do Arctic Circle – wioski Świętego Mikołaja.
Spotkanie ze Świętym Mikołajem. Krótka pogawędka oraz osobiste zdjęcie ze Świętym
Mikołajem. Magiczne doświadczenie. Wizyta na poczcie, skąd będzie można wysłać pocztówki
do najbliższych z oryginalną pieczęcią Mikołaja. Przerwa na lunch w restauracji. Po południu
wizyta na farmie reniferów. Krótka przejażdżka zaprzęgiem reniferów. Powrót do hotelu. Czas
na skorzystanie z tradycyjnej sauny. Kolacja. Ok 21:00 spacer z przewodnikiem na
wypatrywanie zorzy polarnej. Nocleg.
3. DZIEŃ: HUSKY – ARKTYCZNY PRZYJACIEL
Śniadanie w hotelowej restauracji. Wyjazd na wizytę w hodowli psów Husky – czujni,
przyjacielscy, kochający zimę. Po odprawie przejażdżka psim zaprzęgiem. Opiekun opowie
wiele ciekawostek o życiu psów na dalekiej północy. Przejażdżka dostarczy wiele zabawnych
emocji i radości. Przejazd na lunch w restauracji. Czas wolny w miasteczku Rovaniemi. Powrót
do hotelu. Wizyta w oryginalnej saunie opalanej drewnem. Kolacja w restauracji Aurora.
Spacer na wypatrywanie zorzy polarnej. Nocleg.
4. DZIEŃ: SNOWMOBILE SAFARII
Śniadanie w hotelowej restauracji. Po śniadaniu wyjazd na zimową aktywność. Safari na

skuterach śnieżnych na łonie natury. Lunch w lapońskiej chacie. Powrót do hotelu. Następnie
czas na oryginalną ﬁńską saunę. Kolacja w restauracji Aurora. Obserwowanie zorzy polarnej.
Nocleg.
5. DZIEŃ: ŚNIEŻNA PRZYGODA
Śniadanie w hotelowej restauracji. Dzień przeznaczony na śnieżną przygodę – sledding, kick
sledding, wyprawa na rakietach śnieżnych na łowienie ryb spod lodu – wspaniały dzień na
świeżym powietrzu. Przekąski w lapońskiej chacie. Powrót do hotelu. Dla chętnych wizyta w
oryginalnej saunie opalanej drewnem. Kolacja w restauracji Aurora. Obserwowanie zorzy
polarnej. Nocleg.
6. DZIEŃ: POŻEGNANIE Z LAPONIĄ
Wczesne śniadanie. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. Zakończenie wyprawy.

