SILVESTR S POLÁRNÍ ZÁŘÍ - FINSKO, LAPONSKO
Pobytový s výlety, Eurovíkendy, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
OBLÍBENÝ ZÁJEZD DO ZIMNÍ POHÁDKOVÉ KRAJINY. KVALITNÍ UBYTOVÁNÍ. MOŽNOST SPATŘENÍ POLÁRNÍ ZÁŘE.
Vydejte se s námi oslavit konec roku v menší skupině do kouzelné oblasti Finska v blízkosti polárního kruhu. Zažijete
kopcovitou zimní krajinu na okraji národního parku Syöte. Jiskřivě bílý sníh si užijete každý po svém – můžete vyrazit na
běžky, relaxovat ve srubu se saunou nebo zažít pravé severské dobrodružství při řízení psího spřežení, ve stádu sobů
nebo na sněžných skútrech.
Základní cena obsahuje mj. snídaně, možnost doobjednání večeří (včetně silvestrovské). Aktivity na jednotlivé dny si vyberte
v příplatku.
Kvalitní ubytování ve dvoulůžkových nebo čtyřlůžkových pokojích finských srubů (s vybavenou kuchyňkou). Využití
sauny zdarma.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Helsinki – Oulu a zpět vč. let. tax v hodnotě 10 000 Kč
dopravu mikrobusem dle programu
4x ubytování ve srubu se 2 dvoulůžkovými pokoji (obsazení srubu tedy 2+2 osoby)
sleva pro rodinu při využítí srubu osobami z jedné rodiny* (přístup do koupelny a WC je v těchto srubech přes jeden
z pokojů)
4 x snídani formou bohatého severského bufetu
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K7S včetně storna a pojištění CK.
CENA NEOBSAHUJE:
další stravu, aktivity a další neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
4x večeře (včetně silvestrovské): 4 500 Kč
příplatek č.1 (výlet na sněžnicích): 400 Kč
příplatek č.2 (výlet do Ranua ZOO a Vesnice Santa Clause): 2 700 Kč
příplatek č.3 (projížďka se sobím spřežením): 2 700 Kč
příplatek č.4 (výlet na husky farmu a projížďka se psím spřežením): 4 100 Kč
výlet na sněžných skútrech (na 3 hodiny): 2 600 Kč
1lůžkový pokoj: 4 800 Kč
příplatek (připojištění na krytí nákladů při karanténě v zahraničí (UNIQA - P1) - lze sjednat jen při objednání zájezdu):
750 Kč
obsazení chaty 2 osobami (za osobu): 2 500 Kč
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
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2000 Kč - ubytování ve srubu, chata LUX se dvěma pokoji, přístup do koupelny a WC přes jeden z pokojů, 4 osoby ve srubu
1500 Kč - ubytování ve srubu, chata LUX se dvěma pokoji, přístup do koupelny a WC přes jeden z pokojů: 3 osoby ve srubu
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
*ve srubech se slevou budou ubytovány pouze rodiny nebo skupina známých.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 14
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PROGRAM:
1. den: Dopoledne odlet z Prahy přes Helsinky do Oulu, transfer mikrobusem do Iso-Syöte. Ubytování v privátních srubech.
Večer možnost procházky po okolí. Budeme vyhlížet polární záři.
2. den: V dopoledních hodinách se mohou zájemci vydat na výlet na sněžných skútrech do laponské divočiny. Nejprve
sjedete z kopce Syöte do podhůří a poté zamíříte přes lesy, zamrzlá jezera a mokřady do severské tajgy se stromy
obalenými sněhem. Než zamíříte zpět, vychutnáte si u ohně kávu nebo čaj. OSLAVA SILVESTRA v tradičním laponském
dřevěním obydlí "kota" u jezera.
3. den: V dnešní nabídce je návštěva husky farmy a výlet se psím spřežením (12 km). V odpoledních hodinách se můžete
vypravit na projížďku na saních tažených soby. Občerstvení bude podáváno v tradičním sámském obydlí kota.
4. den: Pravou severskou zimu si užijete podle svých představ – můžete chodit na běžky nebo si pro pěší výlety po okolí
půjčit sněžnice. Kousek od srubu jsou sjezdové tratě a vleky. Zájemci se mohou vydat na celodenní výlet do
arktické Ranua ZOO a na polární kruh do Vesnice Santa Clause. V zoo se setkáme se všemi typickými zvířecími
obyvateli polárních oblastí, včetně polárních lišek, medvědů, vlků, rosomáků, losů, sobů, pižmoňů, mnoha druhů ptáků
a dalších. Z polárního kruhu můžete poslat domů pohlednici z „hlavní pošty Santa Clause“ a samotného Santu osobně
pozdravit.
5. den: Před polednem odjezd do Oulu a odpoledne odlet přes Helsinky 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.

