NEJKRÁSNĚJŠÍ PSÍ FARMA - Fly and Drive
Pobytový s výlety, Zimní, Individuální cesta

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Přemýšlíte, kam se vydat v zimě na dovolenou? Rádi byste zažili zimu, jak má být, s hromadou nadýchané sněhu? Máte-li
rádi dobrodružství a psí společnost, vydejte se do srdce Laponska na kouzelné místo nedaleko Karasjoku. Během
pětidenního výletu strávíte plné tři dny v divočině se psím spřežením a budete si připadat jako pravý polárník. Profesionální
norský průvodce je jedním z nejlepších musherů na světě. Máte se na co těšit!
Delší pobyty i další termíny na vyžádání.
Takto se o naše klienty postarali v srdci norského Laponska vloni:
Dobrý den,
chtěli jsme Vám poděkovat se vynikající tip na Engholm husky. Sama bych si toto místo určitě nevybrala, jelikož je uvedno
v průvodci a jak víte, měli jsme tak trochu obavy z "masové" záležitosti. To, ale v tomto případě nehrozí. Ačkoliv, si myslím,
měli zákazníků plno, vůbec jsme to nepociťovali. Vynikající přátelská atmosféra, člověk měl pocit, je je skoro doma :-). Vše
bylo samozřejmé a přirozené. Ubytování bylo také vyjímečné, unikátní, zkrátka, určitě se tam ještě vrátíme.
Husky safari bylo perfektní, děkuji za doporučení. Kdybychom vyrazili na jeden odpolední trip se psy, jak se často nabízí,
vůbec bychom nezískali představu, co všechno tzv. "musherství" obnáší. Jak jste říkali, zážitek na celý život. Měli jsme skvělé
průvodce, stali jsme jsme se součástí týmu a dokonce si rozšířili okruh přátel :-). Zkrátka vynikající, úžasné.
Ještě jednou moc děkujeme
S pozdravem
H. Pfeiferová a M.Janča
Minimální počet účastníků: 2
Individuální zájezd bez českého průvodce.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku vč. letištních tax z Prahy nebo Vídně do Ivalo a zpět ve výši 8 000 Kč / osoba
pronájem auta kat. B (min. 2 osoby) od příletu po odlet
2x ubytování ve srubu Engholm Husky
2x ubytování v chatě v divočině
1x tranzitní ubytování v Helsinkách v případě potřeby
plná penze po dobu programu
vybavení proti chladu (teplá kombinéza, boty, rukavice, šála, vlněné ponožky)
výlet se psím spřežením
místního průvodce – profesionálního mushera
pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
cestovní pojištění
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
SLEVY:
2000 Kč - při rezervaci 4 osob - sleva na osobu
POZNÁMKY:
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 2
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PROGRAM: 1. den: Odlet z Prahy do Ivalo. Půjčení auta a přesun do Norska nedaleko obce Karasjok na krásné místo

uprostřed divočiny - Engholm Husky. Ubytování ve srubech. Každý srub je zcela jedinečný, vytvořený vlastnoručně panem
Svenem Engholmem, který zde žije a chová psy husky. Sven za svůj život 11 x vyhrál nejdelší evropský závod psích spřežení
Finnmarkslopet, dlouhý 1000 km. Samotné setkání s tímto člověkem patří k životním zážitkům.
Večeře, instruktáž k zítřejší cestě.2. den: Po snídani se oblečeme do zapůjčeného zimního oblečení a začneme balit saně na
cestu.
Vyrážíme, nejprve zvolna, aby měl každý možnost přivyknout jízdě na saních tažených husky a naučil se je ovládat.
Pojedeme zvlněnou krajinou, kolem jezer a přes zamrzlé mokřady. Oběd bude podávám u ohně. Přenocování dle počasí
v horské chatě nebo v jednoduchém kempu.3. den: Dnes už víte, co čekat od Vašich psích kolegů a jízdu si náležitě užijete.
Průvodce se s Vámi podělí o své znalosti okolní přírody, zavede Vás na zimní pastviny sobů a po setmění budete společně
vyhlížet polární záři. Nocleh v divočině - chata nebo kemp.4. den: Z náhodní plošiny se vydáme zpět do údolí. Třeba se Vám
podaří spatřit krále severských lesů - losa. Projedeme nádhernou krajinou a Vy si budete přát aby Vaše cesta v zápřahu
nikdy neskončila. Štěkající husky team, sobí kožešiny pro zahřátí, horký čaj uvařený na ohni a chleba s lososem, jiskřivý sníh
a ticho divočiny se Vám vryjí do paměti navždy.
K večeru Vás přivítá Engholm Husky lodge, teplý srub a vyhřátá sauna, která voní dřevem.5. den: Po snídani je čas rozloučit
se s Laponskem. Naposledy pohladíte své psí parťáky a vydáte se na cestu do Ivalo. Před odletem návštěva muzea laponské
kultury Siida. Odlet do ČR přes Helsinky.VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKYCestovní 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.
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Norska 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.Zdravotní podmínky
a doklady: v souvislosti s onemocněním COVID-19 není třeba dokládat bezinfekčnost. Aktuální podmínky vstupu do
Norska: 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 věci 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.

