FINSKO - LYŽOVÁNÍ ZA POLÁRNÍM KRUHEM

Poznávací s turistikou, Pobytový s výlety, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Daleko za severním polárním kruhem se finská plošina mění v pohoří, které nabízí kvalitní vyžití vyznavačům zimních sportů.
Vydejte se s námi do netradiční lyžařské destinace. Během pár dní si vychutnáte Laponsko všemi smysly – výborný
hotel, dobré jídlo a řada místních specialit. Lyžování na pečlivě upravených svazích s garancí dostatku přírodního sněhu,
v nejlepším finském lyžařském středisku.
Můžete si vyzkoušet jízdu se psím spřežením, rychlé sněžné skútry i saně tažené soby. Splní se vám sen spatřit polární záři?
CENA ZA UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNU NA VYŽÁDÁNÍ.
Individuální zájezd bez českého průvodce.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Helsinky – Kittilä a zpět
7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu (2 lůžkové pokoje s WC a sprchou) s polopenzí formou švédských stolů
program vedený anglicky hovořícími průvodci
cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojištění CK.
CENA NEOBSAHUJE:
dopravu z letiště do hotelu cca 15 EUR/1 směr
skipass
dopravu lyží letadlem do Finska a zpět, cca 2000 Kč / oba směry
další výše neuvedené služby.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 6 000 Kč
výlet se psím spřežením: 3 100 Kč
výlet do Sněhové vesnice na sněžných skútrech : 3 200 Kč
výlet na sobí farmu: 3 650 Kč
POZNÁMKY:
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 1
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PROGRAM: Ylläs je největším finským lyžařským střediskem s 62 svahy a 30 vleky. Celková délka upravovaných sjezdových
tratí je 52 km, 30 tratí je osvětlených. Pro běžkaře je Ylläs rájem na zemi – 300 km upravovaných tratí nemá konkurenci.
Ubytování v příjemném rodinném Tunturihotelu v sousedství běžeckých tras. Doprava ke sjezdovkám skibusem od hotelu.Za
příplatek Saaga hotel: ubytování v hotelových pokojích/apartmánech u sjezdovek,v ceně vstup do wellness a fitness
zóny.Možnost volby způsobu stravování při ubytování v apartmánech – za příplatek hotelová polopenze, nebo si můžete vařit
sami ve vybavených kuchyňkách.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.

