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FIŃSKA LAPONIA

Zimowa wyprawa na rubieże Europy
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Ty poznajesz.
My towarzyszymy.
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ESENCJA
Autentyczność. Bliskie spotkania. 
Przygoda. Odpoczynek. Poznanie.

SZACUNEK
Dialog. Spotkania, które poszerzają świadomość podróżników. 
Najważniejszy jest dla nas człowiek: gość i gospodarz. 
Odwiedzamy pasterzy z hal, mnichów w klasztorach, przewodników 
duchowych, przyjaciół i ich rodziny.

Słuchamy. Pytamy. Działamy! 
Docieramy do miejsc, do których niewielu dotarło. 

Otwieramy przed Wami świat podróży. 
Dajemy Wam klucz do zrozumienia kultury i natury. 

DOŚWIADCZENIE
Pracujemy z najlepszymi. 
Nasz zespół tworzą wyłącznie zaangażowani specjaliści: 
prawdziwi znawcy kultur, uznani reporterzy, znakomici 
fotografowie. Ludzie otwarci, budujący pomosty, przyjaciele 
społeczności.

FAIR TRAVEL
Dbamy o ekologię, płacimy uczciwe wynagrodzenie lokalnym 
pomocnikom, chronimy dzikie zwierzęta. Traktujemy 
z szacunkiem ludzi i ich przestrzeń. Prowadzimy akcję 
charytatywną ochrony świętych miejsc.
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Zimowa wyprawa na rubieże Europy

Wyprawa do Laponii zimą to prawdzi-
wa przygoda na Biegunie Północnym! 

Marzy Ci się polowanie na zorzę polarną? 
Powożenie reniferowymi i psimi zaprzęga-
mi? Masz ochotę przemierzyć tundrę na 
nartach biegowych? Wyrusz z nami i prze-
konaj się, że w Laponii istnieje więcej atrak-
cji niż wioska świętego Mikołaja.

Marzec to wyjątkowy czas na wycieczki do 
fińskiej Laponii. To wtedy masz największe 
szanse zobaczyć zorzę polarną, a przy tym 
nie zmarznąć. Temperatura w Laponii wy-
nosi w marcu ok. -5 stopni.

Laponia – ze swoim unikatowym światłem 
i krajobrazami – to także raj dla fotografów 
przyrody.

Dla entuzjastów narciarstwa proponujemy 
opcję podróży rozszerzoną o kilka dni sza-
leństwa na stokach, na których odbywa się 
puchar świata.

Choć 7-dniowa wyprawa do Laponii zimą 
zapełniona będzie po brzegi aktywnościa-
mi, to nie musisz mieć szczególnej kondycji, 
aby w niej uczestniczyć.

FIŃSKA LAPONIA

Czego doświadczysz podczas zimowej wy-
prawy do Laponii?

• polowanie na zorzę polarną: nocna wy-
prawa skuterami śnieżnymi przez zamar-
znięte jeziora i ośnieżone lasy

• nauka narciarstwa biegowego

• kąpiele w lodowatych przeręblach, fiń-
skiej saunie pośrodku lasu i jacuzzi pod 
gołym niebem

• chillout w hamakach w sercu lasu

• powożenie psimi zaprzęgami przez tun-
drę

• wizyta na farmie husky i poznanie re-
aliów życia marszerów

• spacer na rakietach śnieżnych po oko-
licznych szczytach

• narciarstwo zjazdowe na stokach klasy 
FIS

• warsztaty filcowania u rodziny Saamów 
i wizyta na farmie reniferów

• wizyta w muzeum lapońskiej kultury Sii-
da i spacer po skansenie

• lapońska kuchnia i lokalne wina ze skar-
bów lasu

• długie rozmowy przy ognisku
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Kamila Kielar to znana podróżniczka, dzien-
nikarka i mówczyni. Od kilkunastu lat sma-
kuje północ. Po Laponii i Alasce wędrowa-
ła miesiącami, zarówno zimą, jak i latem. 
Skupia się na wyczynowych wyjazdach 
typu adventure: pieszo, rowerem, na nar-
tach, czy kajakiem. W outdoorze łącznie 
spędziła kilka lat, biegle porusza się w sztu-
ce bushcraftu. Nagrodzona Kolosem oraz 

nagrodą National Geographic Traveler za 
projekt o niedźwiedziach duchach. Pisze 
dla „Kontynentów”, „Gazety Wyborczej” 
i „National Geographic”. Autorka podcastu 
„Drzazgi Świata”. Choć nasza wyprawa do 
Laponii nie wymaga ponadprzeciętnej kon-
dycji fizycznej, to pod opieką Kamili poczu-
jemy się bezpiecznie.

1. PRZEWODNICZKA
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Dzień 2 : Narciarstwo 
biegowe / Sauna

Dzień 1 : Warszawa / Kittila 
/ Levi / Skutery śnieżne

Spotykamy się na lotnisku w Warszawie. 
Tam przekazujemy dokumenty podróży 
i plan wyjazdu. Lecimy do Kittila w fińskiej 
części Laponii (z przesiadką w Helsinkach).

Transfer do Levi, a następnie kolacja powi-
talna w lapońskim stylu.

Na mocne rozpoczęcie wyjazdu czeka nas 
kilkugodzinna nocna eskapada skuterami 
śnieżnymi przez zamarznięte jeziora i ośnie-
żone lasy, aby zobaczyć zorzę polarną.

Czy można sobie lepiej wyobrazić pierw-
sze spotkanie z daleką północą, jak w jej 
zielonej aurze? W połowie trasy przerwa 
w lapońskiej chacie na rozgrzewające napo-
je i przekąski.

Powrót do hotelu na nocleg.
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Tego dnia lapońskiej wyprawy nauczymy 
się narciarstwa biegowego pod okiem in-
struktora. Po południu wyruszymy spraw-
dzić swoje umiejętności podczas wędrówki 
na nartach po okolicznych lasach. Świetnie 
przygotowane, malownicze trasy turystycz-
ne w Laponii nie mają sobie równych!

Wieczorem przejedziemy w środek lasu, 
gdzie czeka na nas fińska sauna. Jak to jest 
poczuć rześkość północnego powietrza, za-
raz po wyjściu z rozgrzanej sauny? A może 
zanurzyć się w ciepłym jacuzzi pod gołym 
niebem, albo wskoczyć do lodowatego 
przerębla, by wzmocnić odporność? Cia-
ło się rozluźnia, a umysł staje się spokojny. 
Bezsprzecznie, takie zabiegi mogą znacznie 
ulepszyć odbiór rzeczywistości.

Tradycyjną lapońską kolację zjemy w restau-
racji pośrodku lasu. 

Transfer do hotelu i nocleg.
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Dzień 3: Psie zaprzęgi / 
Hamaki

Po śniadaniu wyruszymy na kilkugodzinną 
wycieczkę psimi zaprzęgami przez lapońską 
tundrę (ok. 20 kilometrów). Zaprzęgi psów 
husky będziemy prowadzić samodzielnie, 
zamieniając się w pełnoprawnych masze-
rów.

Czeka nas lunch na farmie psich zaprzęgów, 
możliwość zaprzyjaźnienia się z psami i po-
znania realiów życia maszerów.

99

Po południu doświadczymy raz jeszcze na-
tury północy. Odpoczniemy w hamakach. 
Niech spokój i magia fińskiego lasu stanie 
się rzeczywistością. Przy ognisku napijemy 
się kawy i wysłuchamy opowieści mieszkań-
ców Laponii.

Powrót do Levi i kolacja w lapońskim stylu.

Po kolacji wyjście do baru, w którym serwo-
wane są lokalne wina ze skarbów lapońskie-
go lasu: maliny moroszki, jagód, jarzębiny, 
rokitnika.

Nocleg w hotelu.
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Dzień 4: Rakiety śnieżne
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Co powiesz na kolejny dzień obcowania 
z nietkniętą przyrodą Finlandii? Tego dnia 
czeka nas eksploracja okolicznych szczytów 
na rakietach śnieżnych.

Wjedziemy na szczyt kolejką, skąd rozpo-
ściera się wyjątkowy widok na setki kilo-
metrów tundry. Odbędziemy spacer na 
rakietach śnieżnych w dziewiczym terenie: 
między ośnieżonymi drzewami, po nietknię-

tych  śnieżnobiałych grzbietach, w ciszy la-
sów Laponii.

Po południu przewidziany jest czas wolny 
na samodzielną wędrówkę po okolicznym 
lesie, zakupy w miasteczku czy wizytę w jed-
nym z barów Levi. To dobra okazja na kupno 
lokalnych pamiątek. Wiemy, gdzie sprzeda-
wane są wysokiej jakości fińskie i lapońskie 
wyroby.

Chętni mogą wybrać się na narciarstwo zjaz-
dowe na stokach klasy FIS.

Lapońska kolacja i nocleg w hotelu
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Dzień 5: Park Narodowy 
Lemmenjoki / Warsztaty 

Filcowania / Farma reniferów
Wcześnie rano wyjazd z Levi i transfer na 
północ przez Park Narodowy Lemmenjoki. 
To największy Park Narodowy w Finlandii. 
Znajdują się tu zarówno góry, jak i rzeki, 
w których do dziś poszukuje się (z sukcesa-
mi) złota.

Zatrzymamy się u rodziny Saamów, która 
do dziś kultywuje lokalne, kilkusetletnie tra-

dycje sztuki z filcu. Odbędziemy warsztaty 
rękodzieła, by lepiej poznać sztukę tworze-
nia z sierści zwierząt. Poprowadzi je lokalna 
artystka. Każdy będzie miał okazję wykonać 
własnoręcznie wybrany przedmiot.

Usłyszymy również o tradycyjnej hodowli 
reniferów, o tym, jak zmienia się na prze-
strzeni wieków i czego wymaga od społecz-
ności Samów. To znakomita okazja do bli-
skiego obcowania z tymi spokojnymi, by nie 
napisać leniwymi, zwierzętami, a nawet ich 
karmienia.

Rozmowa i herbata wraz z Saamami. Kolacja 
i nocleg w hotelu.
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Dzień 7: Levi / Helsinki
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Przed południem przejazd do Inari, gdzie 
znajduje się jedno z najważniejszych miejsc 
dla kultury saamskiej w całej Laponii. Wizyta 
w Siida, najsłynniejszym muzeum rdzennej 
lapońskiej kultury oraz spacer po skansenie. 
To muzeum zostało stworzone dla Saamów 
przez Saamów i dla tych, którzy pragną do-
wiedzieć się więcej o tej hermetycznej kul-
turze.

Wieczorem wskoczymy na skutery śnieżne, 
by cieszyć się kilkugodzinnym safari wzdłuż 
pięknych brzegów jednego z największych 

jezior w Europie. Malownicze przejazdy 
przez las wśród wielkich głazów narzuto-
wych. Część wieczoru spędzimy przy ogni-
sku. To czas na podsumowania, kolejne opo-
wieści północnych regionów i wyczekiwanie 
na pojawienie się zorzy polarnej.

Nocleg w hotelu.

Dzień 6: Centrum Kultury 
Saamskiej / Skutery śnieżne

Śniadanie. Czas wolny na spacer po mia-
steczku Ivalo. W zależności od rozkładu 
lotów – przelot do Helsinek i eksploracja 
miasta lub dłuższy pobyt w Ivalo i popołu-
dniowy przelot do stolicy Finlandii. Przelot 
do Warszawy.
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Dzień 7-11: Resort 
Narciarski Levi

Wyprawa do Laponii zimą – opcja dodat-
kowa.

Dla fanów śniegu i białego szaleństwa prze-
widujemy możliwość pozostania dłużej 
w Levi.

Finlandia słynie z najlepszych narciarzy 
świata. Sam sprawdzisz, dlaczego. Zaszalej 
na słynnych stokach narciarskich – na nar-
tach lub na snowboardzie.
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Czy potrzebne są zaawansowane umiejęt-
ności? W Levi znajduje się ośrodek przy-
stosowany dla narciarzy na każdym etapie 
zaawansowania. Znajdują się tutaj trasy 
w klasyfikacji FIS i odbywają się zawody pu-
charu świata.

Trasy narciarskie w Laponii są piękniejsze 
niż te w Alpach, a do tego jeździ się tam na 
okrągło i bez tłumów.

Zdecydowanie polecamy tę opcję każdemu 
narciarzowi!

Proponujemy rozszerzenie pobytu o 3 dni 
pełne białego szaleństwa.
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Wszyscy uczestnicy otrzymają: 
własną fotoksiążkę ArtiBook ONE 30×20 (60 stron) 

do utrwalenia wspomnień 
stałą zniżkę na zakupy w sklepie Artibo, ważną do końca roku

Upominki dla uczestników wyprawy

15
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CZAS TRWANIA:
05-11.03.2022

Świadczenia

KOSZT:
4000 PLN + 2580 € 

Opcja dodatkowa (11-dniowy pobyt):

przy 3 osobach:  + 1380 €/osoba

przy 4 osobach:  + 1260 €/osoba

przy 5 osobach:  + 1200 €/osoba

WLICZONE W KOSZTY WYPRAWY:
• wygodne zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2-os. z łazienką,

• transport prywatnym autobusem

• lokalne wyżywienie (śniadania i kolacje, obiad w trzecim dniu)

• tradycyjna kąpiel w lapońskiej saunie w środku lasu

• chillout w hamakach

• bilety wstępu

• atrakcje wymienione w programie

• wypożyczenie sprzętu objętego programem (biegówki, rakiety śnieżne, 
skutery x 2)

• opieka polskojęzycznego pilota Soul Travel

• opieka lokalnych przewodników i instruktorów (narciarstwo biegowe, 
ferma husky, ferma reniferów, wyprawa skuterami, hamakowanie)

• ubezpieczenie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

• Ubezpieczenie turystycznego Funduszu Pomocowego

• ubezpieczenie KL – 100 000 EUR, NW – 16 000 PLN, BAGAŻ – 1600 
PL5% dochodów wspiera projekty lokalne

5% dochodów wspiera lokalne projekty w krajach odwiedzanych przez 
Soul Travel .
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NIEWLICZONE W KOSZTY WYPRAWY:

ORGANIZATOR:

INFORMACJE I ZAPISY:

• lot na trasie międzynarodowej Warszawa – Kittila  Ivalo – Warszawa

• test COVID, obecnie tylko w przypadku szczepienia, wykonany na 72 
godziny przed przylotem do Finlandii

• napoje alkoholowe, napoje i inne posiłki nie wymienione w programie

• wydatki natury osobistej

• na dodatkowe opłaty lokalne i napiwki należy przeznaczyć 70 € (płatne 
przewodniczce na miejscu)

Soul Travel 
NIP: 6222354457 

REGON: 251604717 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696 

Gwarancja ubezpieczeniowa UNIQA: 1272110596

info@soultravel.pl (zalecany kontakt)
tel: 0048 501 023 258 Renata Sabela
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