ROMANTICKÉ PUTOVÁNÍ FINSKOU DIVOČINOU - komfortně
Poznávací s turistikou

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
NENÁROČNÁ TURISTIKA. GARANCE MALÉ SKUPINY A EXKLUZIVNÍHO ZÁŽITKU!
Uprostřed východního Finska, poblíž hranic s Ruskem, se nachází nespoutaná, divoká tajga. Polární kruh je odsud už jen 150
km. V nedotčených pralesích a mokřadech žijí sobi, losi a medvědi, řeky s krystalicky čistou vodou hloubí kaňony, jaké
byste v převážně plochém Finsku nečekali.
Nabízíme vám možnost připojit se k unikátní cestě romantickou divočinou: týden budeme putovat nenáročným terénem
(13–19 km denně s minimálním převýšením), nádhernou, do podzimních barev se chystající přírodou, nalehko a se vším
komfortem. Cestu zvládne kdokoliv s průměrnou kondicí.
Společně s naším průvodcem se o nás bude starat i zkušený místní průvodce. Ubytováni budeme v chatách a malých
penzionech a plná penze včetně místních specialit je v ceně.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

13. 8. - 19. 8. 2023
20. 8. - 26. 8. 2023
27. 8. - 2. 9. 2023

7 dnů
7 dnů
7 dnů

43 900 Kč
43 900 Kč
43 900 Kč

letiště Praha
letiště Praha
letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Helsinky – Oulu a zpět vč. let. tax ve výši 11 000 Kč
dopravu mikrobusem z letiště na začátek treku a z konce treku na letiště
6x ubytování ve vícelůžkových pokojích (2-4 lůžka) v chatách a penzionech (sdílená koupelna a WC)
6x snídaně, 5x oběd a 6x večeře
5x sauna
celodenní výlet na kánoích, včetně potřebného vybavení
přeprava zavazadel během celého treku
místního anglicky mluvícího průvodce znalého oblasti
českého průvodce
cestovní pojištění UNIQA K10S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu,
karanténu)
CENA NEOBSAHUJE:
další výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním na covid atp.
PŘÍPLATKY:
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
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.
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10

PROGRAM:
1. den: Před polednem z Prahy přes Helsinky do Kuusamo, přílet večer. Přesun na ubytování.
2. den: Po snídani přesun do národního parku Hossa, oběd. Naši cestu napříč divočinou začneme výletem do minulosti:
vydáme se k jedné z hlavních památek NP Hossa: Skalním útesům Värikallio, které nám odhalí přes 4 000 let staré
šamanské skalní kresby. Místo je domovem nejrozsáhlejších skalních kreseb ve Finsku a zobrazuje život lidí v době, kdy
žili ve světě duchů a přírodních sil. Přesun na ubytování do Jatkonsalmi. Dnešní trasa bude přizpůsobena dle zdatnosti
skupiny. Čeká nás večeře a vyhřátá sauna.
3. den: Národní park Hossa je známý svými krystalicky čistými jezery a borovými vřesovišti. Dnešní chodník nás
povede přes krásný esker, užijeme si jezerní scenérie. Oběd si dáme v návštěvnickém centru parku a vydáme se
k dnešnímu ubytování. Přenocujeme na bývalé pohraniční stanici, která byla přebudována v útulný penzion Rajakartano.
Večer navštívíme místní sobí farmu, kde nás pohostí večeří. Vyslechneme si vyprávění našich hostitelů o dnešním životě
chovatelů sobů. Dnešní trasa má 13 km.
4. den: Ráno vyrazíme na klidné vody jezer a mírné toky řek na kánoích. Veškerá výbava je zajištěna a není nutná
předchozí zkušenost s pádlováním. V místech, kudy poplujeme, se často pasou sobí stáda. Při troše štěstí třeba
zahlédneme i krále severských lesů – mohutného losa. Pokud se vám nebude chtít strávit den na kánoích, můžete se
vydat na doporučený výlet po okolí – spát budeme na stejném místě jako předchozí noc.
5. den: Po snídani se přemístíme mikrobusem do 30 min vzdáleného kaňonu Julma-Ölkky. Impozantní kaňon je zalitý
jezerem a my se vydáme na cestu podél jeho břehů. Z 50 metrů vysokých stěn jsou krásné výhledy do krajiny. Jezero
překonáme po visutém mostě.
Odpoledne se přemístíme na farmu Arola, kde nás na dnešní noc ubytují přátelští majitelé.
6. den: Po bohaté snídani se vydáme do přírodní rezervace Martinselkonen. Rezervace chrání oblast nedotčených
mokřadů, které jsou obývány mnoha druhy vodního ptactva a hmyzu. V prastarých smrkových lesích, porostlých
vousatými lišejníky, zažijeme pohádkové scenérie. V bývalé pohraniční strážní stanici dnes sídlí Martinselkonen „centrum
v divočině“, které bude naším dnešním útočištěm. Po sauně bude podávána slavnostní večeře. Dnešních 16 km máme za
sebou a celkem 82 km v nohách.
7. den: Po snídani se rozloučíme s nádhernou přírodou Finska. Transfer na letiště a odlet s přestupem do Prahy.
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.

