LAPONSKO NA KONCI LÉTA
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
POLOPENZE A ČERVENĚ OZNAČENÉ AKTIVITY JSOU V CENĚ. OSTATNÍ VSTUPNÉ JE MINIMÁLNÍ.
Kouzlo babího léta můžete zažít ve finské části Laponska již ke konci prázdnin. Příroda se začíná ladit do podzimních barev,
lesy jsou plné borůvek, brusinek a hub. Čeká vás pohodový zájezd, při kterém strávíte spoustu času v nádherné, čisté
přírodě kolem polárního kruhu a ještě severněji. Kromě procházek a túr budete mít možnost prozkoumat tajemná zákoutí
finského jezera na kánoi, navštívit husky farmu, opéci si oběd v přírodě, těžit drahokamy v ametystovém dolu, navštívit
arktickou zoo i slavného Santa Clause.
Díky ubytování v turistických hotelech s polopenzí a letecké přepravě je zájezd vhodný i pro seniory a rodiče
s dětmi.
Zájezd lze spojit se zájezdem do jižní části Finska – Země tisíců jezer. Termín: 7. 8. – 20. 8. 2023. Celkovou
nabídku spojeného zájezdu Finsko komplet a ceny najdete na webu pod kódem 14ES.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

13. 8. - 20. 8. 2023

8 dnů

43 500 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha – Helsinky - Oulu a Kittila - Helsinky - Praha vč. let. tax ve výši 13 000 Kč
dopravu autobusem
4x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 3x ubytování ve srubech po 2 osobách, vlastní koupelna, WC
a sauna.
7x snídaně, 6x večeře
výlet na kánoích
návštěvu husky farmy
vstupné do arktické zoo
návštěvu ametystového dolu
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K10S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu,
karanténu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 20 EUR
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet pokojů): 5 500 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 20
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PROGRAM:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy přes Helsinky do Oulu. Přesun k národnímu parku Syöte, kde se na stejnojmenném kopci
nachází resort Iso-Syöte. Zde se ubytujeme na 3 noci.
2. den: Snídaně v hotelové restauraci. Dnes nás čeká výlet do soutěsky Vattukuru. Projdeme se severskou tajgou, jídlo si
můžeme připravit na ohni. Laponské turistické stezky jsou vybaveny srubovými přístřešky s ohništi. Odpoledne zajedeme na
nedalekou husky farmu. Majitelka nám představí svou smečku, která čítá kolem stovky nádherných psů. Seznámíme se se
životem na farmě, občerstvení se podává ve srubové restauraci nebo venku u ohně. Večer možnost procházky na vrchol
kopce, odkud jsou krásné výhledy do krajiny. Večeře (v ceně).
3. den: Dopoledne nás čeká návštěvnické centrum národního parku Syöte, kde se můžeme občerstvit, prohlédnout si
zajímavou expozici o severské přírodě, a hlavně se vydat na některý ze značených okruhů přes lesy s obřími mraveništi a
nekonečnými porosty borůvek a brusinek. Rašeliniště překonáme po povalových chodnících. Zájemci si mohou zapůjčit
horská kola a vydat se samostatně na výlet po značených cyklostezkách. Odpoledne se vydáme ke členitému jezeru
Naamankajärvi, jehož zákoutí můžeme prozkoumat na kánoích. Návrat do resortu. Dáme si před večeří saunu? Večeře (v
ceně).
4. den: Po snídani opustíme Syöte a zamíříme na sever. První zastávkou bude arktická zoo Ranua, kde můžeme obdivovat
všechny velké severské savce, včetně ledních medvědů a pižmoňů. V „hlavním městě“ finského Laponska, Rovaniemi, stojí
za návštěvu muzeum polárních krajin Arktikum. Ve vesničce Santa Clause se vyfotíme přesně na polárním kruhu,
zájemci mohou Santu navštívit. Díky dlouhému polárnímu dni můžeme ještě dnes popojet dále nejsevernějším finským
krajem Lappi na ubytování. Večeře (v ceně).
5. den: Dopoledne navštívíme národní park Pyhä – Luosto, jednu z nejkrásnějších oblastí Laponska s členitými kopci
a 400 let starým pralesem na svazích hory Ukko-Luosto. Za příznivého počasí si vyjdeme pro pěkné výhledy na vrchol zdejší
nejvyšší hory Noitatunturi (540 m). Návrat na ubytování. Večeře (v ceně).
6. den: Přímo v národním parku se nachází hora, která skrývá nebývalý poklad. V jejích útrobách se nachází ametystový
důl. Těží se tu bez těžké techniky a s velkým ohledem na životní prostředí. Důl navštívíme a každý bude mít možnost najít si
a odnést svůj vlastní malý drahokam. Odpoledne se přesuneme ještě dále na sever, do národního parku Pallas. Ubytování
a večeře (v ceně).
7. den: Dnešní den strávíme v nejstarším finském národním parku Pallas ja Ounastunturin kansallispuisto (založen
1938). Přivítají nás sobí stáda, křišťálově čistá jezera a zaoblené hřbety 1 800 milionů let starého pohoří Svekokareliderna,
odkud se otevírají překrásné výhledy na nedozírné laponské pláně. V místě je mnoho možností pro kratší či delší vycházky
a túry. V případě dobrého počasí můžeme využít pro výlet i večerních hodin, kdy je stále světlo. Večeře (v ceně).
8. den: Odjezd na letiště a odlet v dopoledních hodinách s přestupem v Helsinkách do Prahy, přílet večer.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Finska bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje
společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení
podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší
informace o podmínkách vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu do Finska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

