FINLANDIA – LAPONIA – Z WIZYTĄ W
KRAINIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Cena: 3000 PLN + 1699 EUR / dziecko: 2600 PLN + 849 EUR

CENA OBEJMUJE:
przelot na trasie: Warszawa – Rovaniemi – Warszawa (z przesiadką w Helsinkach)
zakwaterowanie w domku z bali (5 noclegów)
transfery z i na lotnisko oraz transport
pełne wyżywienie (śniadania w domku, obiady i kolacje w lokalnej restauracji)
opiekę polskiego przewodnika-rezydenta (mieszkającego na stałe w Laponii)
wycieczka do wioski Świętego Mikołaja (zdjęcie w cenie)
zwiedzanie Arktikum z polskojęzycznym przewodnikiem
krótka przejażdżka saniami ciągniętymi przez renifera
wycieczka w rakietach śnieżnych
łowienie spod lodu
przejażdżka skuterami śnieżnymi (2 osoby na skuter, dzieci w specjalnych saniach)
wizyta w Naava – centrum przyrodniczym w Pyha
wyścigi gokartami po lodzie (min. 160 cm wzrostu)
wycieczka do kopalni ametystu (dojazd SnowCatem)
krótka przejażdżka psim zaprzęgiem
kombinezony zimowe, rękawice i buty
ubezpieczenie (KL, NNW, bagaż)

CENA NIE OBEJMUJE:
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN/os.
(zgodnie z Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w
sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
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 polskim rezydentem i zakwaterowanie w niezwykle klimatycznym domku z bali
(dojazd do domku – ok. 1,5h). Kolacja. Nocleg.
2. DZIEŃ: LAPOŃSKA PRZYGODA
Śniadanie. Po śniadaniu krótki transfer do bazy safari i wyposażenie gości w komplety ubrań
zimowych. Przejażdżka skuterami śnieżnymi nad zamarznięte jezioro z ogniskiem w
lapońskim szałasie. Lunch i wizyta w centrum przyrodniczym Naava. Przejażdżka gokartami
po lodzie (min. 160 cm wzrostu) w tym zawody z medalami! Wycieczka w rakietach śnieżnych
w poszukiwaniu zorzy. Kolacja w lokalnej restauracji.
3. DZIEŃ: KAMIEŃ SZAMANÓW
Śniadanie. Poranna wycieczka do kopalni ametystu, wyjazd na szczyt skuterem śnieżnym
SnowCat. Lunch. Wycieczka w rakietach śnieżnych w poszukiwaniu zorzy. Kolacja w lokalnej
restauracji.
4. DZIEŃ: SPOTKANIE NA KRĘGU POLARNYM
Śniadanie. 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 lokalnej restauracji.
5. DZIEŃ: ARKTYCZNI PRZYJACIELE
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. Kolacja
w lokalnej restauracji.
6. DZIEŃ: POŻEGNANIE Z LAPONIĄ

Śniadanie w domku. Transfer na lotnisko. Wylot z Rovaniemi do Warszawy (z przesiadką
w Helsinkach). Przylot do Warszawy.

