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Finlandia

INFORMACJE O DESTYNACJI

Laponia, na terenie której leży Kemi to najdalej wysunięty na 
północ region Finlandii. Na północy tego wyżynno-górzystego 
terenu ciągną się fragmenty Gór Skandynawskich ze najwyższym 
szczytem Finlandii Haltiatunturi, którego wysokość  wynosi 1324 
metrów n.p.m. Charakterystycznym elementami krajobrazu 
lapońskiego są bagna oraz jeziora: Inari, Lokan i Porttipahdan.

Słabo rozwijające się struktury społeczne i polityczne 
spowodowały, że Laponia nigdy nie funkcjonowała jako 
samodzielne państwo. Wydobywa się tu w niewielkim stopniu 
rudy żelaza oraz hoduje renifery. Dziś mówi się, że w Laponii jest 
więcej reniferów niż Lapończyków. Rodowici mieszkańcy tej 
krainy, którzy nazywają siebie Samami, a Laponię Sampi, to 
jeden z najstarszych europejskich ludów.

Laponia jest jednak przede wszystkim kojarzona z dziką, 
niemalże dziewiczą przyrodą oraz z tym, że mieszka tu Święty 
Mikołaj!

INFORMACJE O GRUPIE

14 osób

21/25 stycznia 2020 (5 dni/4 noce)

Northern Light Husky House

Brak wizy turystycznej dla obywateli RP

EUR

Różnica czasu: +1h względem Warszawy

Finnair (sugerowany lot nie wliczony w cenę)

21.01.2020, 08:55-11:35, Warszawa – Helsinki
21.01.2020, 13:50-15:30, Helsinki – Kemi

25.01.2020, 15:55-17:30, Helsinki – Kemi
25.01.2020, 19:10-19:55, Kemi – Warszawa

Bagaż podręczny: 8 kg; rejestrowany: 23 kg

-10 oC -20 oC



Fińska chata

Wyobraź sobie prawdziwą fińską głuszę. Dookoła przepiękny las, tuż obok 
zamarznięta rzeka, cisza i spokój. Tak właśnie zlokalizowany jest nasze 
miejsce w pobliżu Alaniemi. Obiekt, w którym zwykł nocować prezydent 
Finlandii, oferuje saunę, living room z kominkiem oraz wygodne pokoje.

W pobliżu znajduje się farma psów husky.

Dom:
- komfortowe pokoje 2-osobowe z łazienkami
- living room z kominkiem
- fińska sauna w pobliskim budynku (czynna rano i wieczorem)
- weranda z widokiem na zamarznięte jezioro
- pełne wyżywienie



Dzień 1, 21 stycznia, wtorek

- 07:00 – spotkanie z opiekunem VQ na lotnisku im. Chopina
- 08:55 - 11:35 – przelot na trasie Warszawa – Helsinki
- 13:50 - 15:30 – przelot na trasie Helsinki – Kemi

- powitanie grupy na lotnisku przez lokalnego anglojęzycznego opiekuna

- przystanek w Kemi po odbiór skafandrów polarnych

- przejazd do miejsca naszego zakwaterowania, check-in

- zapraszamy na powitalną kolację i fińską saunę 

- nocleg



Dzień 2, 22 stycznia, środa
- śniadanie i ewentualnie poranna sauna. Następnie wczesny lunch i 
przejazd do Kemi.

- 12:15-13:30 – przejazd do portu w Kemi
- 13:30-17:00 – rejs lodołamaczem Sampo – jedynym na świecie 
oferującym rejsy wycieczkowe

Uczestnicy wyjazdu zaokrętują się na statku, a następnie zostaną 
oprowadzeni przez przewodnika po jego pokładzie – w maszynowni 
zobaczą imponujących rozmiarów silnik, a na mostku kapitańskim 
urządzenia nawigacyjne.

W trakcie rejsu na śmiałków rejsu czeka niezwykłe doświadczenie. Ubrani w 
specjalne skafandry, pozwalające przeżyć w niskiej temperaturze, zażyją 
kąpieli w lodowatej wodzie!

Na zakończenie rejsu każdy kto zdecydował się na kąpiel otrzyma certyfikat 
potwierdzający przeżycie morskiej przygody!

- 17:00-17:30 – przejazd do Zamku Śnieżnego

Zamek budowany jest co roku od 1996 roku, mieści się w nim restauracja
i hotel. Kręcono tu teledyski i organizowano pokazy mody. W komnatach 
ze śniegu łóżka z ogromnych brył lodu przykryto skórami reniferów. Śpi się 
w śpiworach, a rano można zjeść ciepłe śniadanie.

- 19:00-20:30 – po krótkim zwiedzaniu obiektu kolacja w zamkowej 
restauracji Lumipallo

- powrót do fińskiej chaty
- relaks w saunie
- nocleg



Dzień 3, 23 stycznia, czwartek

- śniadanie i ewentualnie poranna sauna

- Husky Safari

Już z daleka powita nas wesołe szczekanie kilkudziesięciu psów rasy husky 
syberyjski. Sanie zaprzężone w tuzin psów od wieków służą jako środek 
transportu dla mieszkańców Laponii.

Dziś będziecie mieli okazję wybrać się na ok 10-kilometrową przejażdżkę 
po okolicy 2-osobowymi saniami ciągniętymi przez te towarzyskie i 
niezwykle wytrzymałe zwierzęta.

- lunch po powrocie z safari

- łowienie ryb pod lodem (uwaga - atrakcja opcjonalna, koszt 50 EUR/os)

Jeśli grubość pokrywy lodowej na to pozwoli, wykonamy odwiert 
i rozpocznie się połów świeżej ryby, którą później zjemy na kolację. Nic nie 
smakuje lepiej niż własnoręcznie złowiona rybka! J

- Polowanie na zorzę polarną

O Ile pogoda nam dopisze i niebo będzie łaskawe, ubrani w skafandry 
termiczne i rakiety śnieżne wyruszmy na poszukiwanie aurora borealis. 
Doświadczenie piękna tego zjawiska pozostanie w nas na zawsze.

- kolacja
- relaks w saunie
- nocleg



Dzień 4, 24 stycznia, piątek

- śniadanie w hotelu

- 11:00-15:30 – Śnieżne Safari z lunchem (maks. 100 km jazdy)

Przed rozpoczęciem safari uczestnicy wyjazdu przebiorą się w arktyczne 
skafandry – przy prędkości 100 km/h odczuwalna temperatura może być 
bardzo niska.

Po krótkim szkoleniu z zakresu obsługi skuterów i bezpieczeństwa, czas na 
przygodę! Przed grupą do 100 km niesamowitej jazdy w pięknej zimowej 
scenerii. Trasa przebiegała będzie przez długie i płaskie jak stół odcinki 
zamarzniętego Bałtyku, gęste lasy i zamarznięte rzeki. Wyprawa będzie 
okazją do podziwiania surowych, a zarazem pięknych finlandzkich 
krajobrazów oraz dzikiej zwierzyny. Wszystkim lubiącym prędkość i uczucie 
wolności, ta atrakcja na pewno się spodoba.

- lunch przy ognisku w malowniczych okolicznościach przyrody

- 16:00-17:15 – powrót do fińskiej chaty

- pożegnalna biesiada
- relaks w saunie
- nocleg



Dzień 5, 25 stycznia, sobota

- śniadanie

- czas wolny na pożegnalny spacer po okolicy

- do 12:00 – check-out; złożenie bagażu w autokarze
- 12:00-13:00 – lunch

- przejazd na lotnisko

- 15:55-17:30 – przelot na trasie Kemi – Helsinki
- 19:10-19:55 – przelot na trasie Helsinki – Warszawa



Pakiet obejmuje:
- transfery zgodnie z programem
- zakwaterowanie w pokojach 2.osobowych twin
- wyżywienie: śniadania (4), lunche (4), kolacje (4)
- opiekę anglojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania
- opiekun VQ
- atrakcje zgodnie z programem
- kombinezon termiczny na czas pobytu w Finlandii
- ubezpieczenie turystyczne AXA: 
Koszty leczenia – 30 000 EUR
Koszty ratownictwa (podlimit do KL) – 5 000 EUR
NNW – 4 000 EUR
Bagaż podróżny – 800 EUR
OC – 20 000 EUR; 
Dodatkowo w dniach 3. i 4. AS (amatorskie uprawianie sportów zimowych)

Pakiet nie obejmuje:
- międzynarodowego lotu
- kosztów ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu (powiadom nas jeśli chcesz wykupić tę opcję)
- napojów do posiłków
- osobistych wydatków uczestników wyjazdu
- kosztów świadczeń nie wymienionych w ofercie



Warunki szczegółowe umowy
1. Warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 24 
października 2019
2. Grupę stanowi minimum 14 osób podróżujących razem na jednej rezerwacji lotniczej.
3. Powyższa wycena została skalkulowana dla grupy minimum 14 osobowej.
4. Najpóźniej do dnia 24 października 2019 VQ zastrzega możliwość anulacji wyjazdu. Jeśli grupa zostanie potwierdzona (tj. minimum 
14 osób zawrze umowę i wpłaci 30% zaliczki), VQ potwierdzi drogą mailową realizację wyjazdu.
5. W przypadku nie zebrania się wymaganego minimum do dnia 24 października, VQ dokona niezwłocznego zwrotu 100% 
wpłaconych zaliczek. Zwrot środków zostanie dokonany na konto wskazane przez uczestnika w osobnej komunikacji mailowej 

Zawarcie umowy i płatność
1. Uczestnik zawiera z VQ umowę na odległość w brzmieniu i na warunkach jak poniżej.
2. Umowa zostaje poprzez spełnienie obu poniższych warunków:
– akceptacji jej zapisów poprzez potwierdzenie zawarcia umowy
– płatność zaliczki w wysokości 30% ceny wyjazdu poprzez przelew lub płatność kartą w systemie Przelewy24. 

Warunki anulacji
1. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika przed potwierdzeniem grupy:
– warunkiem potwierdzenia uczestnictwa jest zawarcie umowy i wpłata zaliczki stanowiącej 30% ceny wyjazdu do dnia 24 października
– rezygnacja z wyjazdu dokonana przez uczestnika oznacza utratę wpłaconej przez niego zaliczki na rzecz VQ

2. Warunki płatności i anulacji przez uczestnika po potwierdzeniu grupy:
– 70% ceny płatne do dnia 30 listopada
– koszt anulacji do dnia 30 listopada wynosi 30% ceny wyjazdu
– koszt anulacji od dnia 1 grudnia 2019 wynosi 100% ceny wyjazdu

3. Uczestnik może zawrzeć dodatkową umowę ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu z AXA TUiR. O takim przypadku 
uczestnik jest zobowiązany poinformować VQ natychmiast po zawarciu umowy na wyjazd i dokonaniu wpłaty zaliczki.




