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LAPONIA
Fińskie bezdroża
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Wyrusz w życiową podróż
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Butikowe Biuro 
Podróży Alternatywnych

„Miejsca nabierają znaczenia 
poprzez doświadczenie i przemia-
nę, jaką za sobą niosą. Wierzę, że 
podróż sama w sobie jest zmianą, 
kiedy tylko zostawi się swoje wy-
obrażenie o niej”
 
Renata Sabela, 
założycielka Soul Travel

etyczne wyprawy
autentyczne ceremonie i rytuały
niecodzienne aktywności w naturze
butikowe hotele i ekologiczne kempingi
lokalna kuchnia
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Laponia
Fińskie bezdroża

Wyprawa do Laponii zimą to 
prawdziwa przygoda na Biegunie 
Północnym! 
Marzy Ci się polowanie na zorzę polar-
ną? Powożenie reniferowymi i psimi za-
przęgami? Masz ochotę przemierzyć 
tundrę na nartach biegowych? Wyrusz 
z nami i przekonaj się, że w Laponii ist-
nieje więcej atrakcji niż wioska świętego 
Mikołaja.
Marzec to wyjątkowy czas na wycieczki 
do fińskiej Laponii. To wtedy masz naj-
większe szanse zobaczyć zorzę polarną, 
a przy tym nie zmarznąć. Temperatura 
w Laponii wynosi w marcu ok. -5 stopni.
Laponia – ze swoim unikatowym świa-
tłem i krajobrazami – to także raj dla fo-
tografów przyrody.
Dla entuzjastów narciarstwa proponu-
jemy opcję podróży rozszerzoną o kilka 
dni szaleństwa na stokach, na których 
odbywa się puchar świata.
Choć 7-dniowa wyprawa do Laponii 
zimą zapełniona będzie po brzegi ak-
tywnościami, to nie musisz mieć szcze-
gólnej kondycji, aby w niej uczestniczyć.

Co się wydarzy w trakcie wyprawy?

polowanie na zorzę polarną: nocna 
wyprawa skuterami śnieżnymi przez 
zamarznięte jeziora i ośnieżone lasy

nauka narciarstwa biegowego

kąpiele w lodowatych przeręblach, 
fińskiej saunie pośrodku lasu 
i jacuzzi pod gołym niebem

chillout w hamakach w sercu lasu

powożenie psimi zaprzęgami przez 
tundrę

wizyta na farmie husky i poznanie 
realiów życia marszerów

spacer na rakietach śnieżnych po 
okolicznych szczytach

narciarstwo zjazdowe na stokach 
klasy FIS

warsztaty filcowania u rodziny Sa-
amów i wizyta na farmie reniferów

wizyta w muzeum lapońskiej kultury 
Siida i spacer po skansenie

lapońska kuchnia i lokalne wina ze 
skarbów lasu

długie rozmowy przy ognisku
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Kamila Kielar to znana podróżniczka, 
dziennikarka i mówczyni. Od kilkunastu 
lat smakuje północ. Po Laponii i Ala-

Przewodniczka - 
Kamila Kielar

sce wędrowała miesiącami, zarówno 
zimą, jak i latem. Skupia się na wyczy-
nowych wyjazdach typu adventure: pie-
szo, rowerem, na nartach, czy kajakiem. 
W outdoorze łącznie spędziła kilka lat, 
biegle porusza się w sztuce bushcraftu. 
Nagrodzona Kolosem oraz nagrodą 
National Geographic Traveler za pro-
jekt o niedźwiedziach duchach. Pisze 
dla „Kontynentów”, „Gazety Wyborczej” 
i „National Geographic”. Autorka podca-
stu „Drzazgi Świata”. Choć nasza wypra-
wa do Laponii nie wymaga ponadprze-
ciętnej kondycji fizycznej, to pod opieką 
Kamili poczujemy się bezpiecznie.
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Spotykamy się na lotnisku w Warszawie. 
Tam przekazujemy dokumenty podróży 
i plan wyjazdu. Lecimy do Kittila w fińskiej 
części Laponii ( z przesiadką w Helsin-
kach).

Transfer do Levi, a następnie kolacja po-
witalna w lapońskim stylu.

Na mocne rozpoczęcie wyjazdu cze-
ka nas kilkugodzinna nocna eskapada 
skuterami śnieżnymi przez zamarznięte 
jeziora i ośnieżone 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 
napoje i przekąski.

Powrót do hotelu na nocleg.

Dzień 1: 
Warszawa / Kittila / 

Levi / Skutery śnieżne

Tego dnia lapońskiej wyprawy nauczy-
my się narciarstwa biegowego pod 
okiem instruktora. Po południu wyru-
szymy sprawdzić swoje umiejętności 
podczas wędrówki na nartach po oko-
licznych lasach. Świetnie przygotowane, 
malownicze trasy turystyczne w Laponii 
nie mają sobie równych!

Wieczorem przejedziemy w środek lasu, 
gdzie czeka na nas fińska sauna. Jak to 
jest poczuć rześkość północnego powie-
trza, zaraz po wyjściu z rozgrzanej sau-
ny? A może zanurzyć się w ciepłym ja-
cuzzi pod gołym niebem, albo wskoczyć 
do lodowatego przerębla, by wzmocnić 
odporność? Ciało się rozluźnia, a umysł 
staje się spokojny. Bezsprzecznie, takie 
zabiegi mogą znacznie ulepszyć odbiór 
rzeczywistości.

Tradycyjną lapońską kolację zjemy w re-
stauracji pośrodku lasu. 

Transfer do hotelu i nocleg.

Dzień 2: 
Narciarstwo biegowe / 

Sauna
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Po śniadaniu wyruszymy na kilkugodzin-
ną wycieczkę psimi zaprzęgami przez 
lapońską tundrę (ok. 20 kilometrów). Za-
przęgi psów husky będziemy prowadzić 
samodzielnie, zamieniając się w pełno-
prawnych maszerów.

Czeka nas lunch na farmie psich za-
przęgów, możliwość zaprzyjaźnienia się 
z psami i poznania realiów życia masze-
rów.

Po południu doświadczymy raz jeszcze 

natury północy. Odpoczniemy w hama-
kach. Niech spokój i magia fińskiego lasu 
stanie się rzeczywistością. Przy ognisku 
napijemy się kawy i wysłuchamy opo-
wieści mieszkańców Laponii.

Powrót do Levi i kolacja w lapońskim sty-
lu. Po kolacji wyjście do baru, w którym 
serwowane są lokalne wina ze skarbów 
lapońskiego lasu: maliny moroszki, ja-
gód, jarzębiny, rokitnika.

Nocleg w hotelu.Dzień 3: 
Psie zaprzęgi / Hamaki

Dzień 4: 
Rakiety śnieżne

Co powiesz na kolejny dzień obcowa-
nia z nietkniętą przyrodą Finlandii? Tego 
dnia czeka nas eksploracja okolicznych 
szczytów na rakietach śnieżnych.

Wjedziemy na szczyt kolejką, skąd roz-
pościera się wyjątkowy widok na setki 
kilometrów tundry. Odbędziemy spacer 
na rakietach śnieżnych w dziewiczym 
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terenie: między ośnieżonymi drzewami, 
po nietkniętych  śnieżnobiałych grzbie-
tach, w ciszy lasów Laponii.

Po południu przewidziany jest czas wol-
ny na samodzielną wędrówkę po oko-
licznym lesie, zakupy w miasteczku czy 
wizytę w jednym z barów Levi. To dobra 
okazja na kupno lokalnych pamiątek. 
Wiemy, gdzie sprzedawane są wysokiej 
jakości fińskie i lapońskie wyroby.

Chętni mogą wybrać się na narciarstwo 
zjazdowe na stokach klasy FIS.

Lapońska kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 5: Park Narodowy 
Lemmenjoki / 

Warsztaty Filcowania / 
Farma reniferów

9



10

Wcześnie rano wyjazd z Levi i transfer na 
północ przez Park Narodowy Lemmen-
joki. To największy Park Narodowy w Fin-
landii. Znajdują się tu zarówno góry, jak 
i rzeki, w których do dziś poszukuje się 
(z sukcesami) złota.

Zatrzymamy się u rodziny Saamów, któ-
ra do dziś kultywuje lokalne, kilkusetlet-
nie tradycje sztuki z filcu. Odbędziemy 
warsztaty rękodzieła, by lepiej poznać 
sztukę tworzenia z sierści zwierząt. Po-
prowadzi je lokalna artystka. Każdy bę-
dzie 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 spo-
łeczności Samów. To znakomita okazja 
do bliskiego obcowania z tymi spokoj-
nymi, by nie napisać leniwymi, zwierzę-
tami, a nawet ich karmienia.

Rozmowa i herbata wraz z Saamami. 
Kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 6: Centrum 
Kultury Saamskiej / 

Skutery śnieżne 

Przed południem przejazd do Inari, gdzie 
znajduje się jedno z najważniejszych 
miejsc dla kultury saamskiej w całej La-
ponii. 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 
kulturze.
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Śniadanie. Czas wolny na spacer po 
miasteczku Ivalo. W zależności od rozkła-
du lotów – przelot do Helsinek i eksplo-
racja miasta lub dłuższy pobyt w Ivalo 
i popołudniowy przelot do stolicy Finlan-
dii. Przelot do Warszawy.

Dzień 7: 
Levi / Helsinki

Wieczorem wskoczymy na skutery 
śnieżne, by cieszyć się kilkugodzinnym 
safari wzdłuż pięknych brzegów jednego 
z największych jezior w Europie. Malow-
nicze przejazdy przez las wśród wielkich 
głazów narzutowych. Część wieczoru 
spędzimy przy ognisku. To czas na pod-
sumowania, kolejne opowieści północ-
nych regionów i wyczekiwanie na poja-
wienie się zorzy polarnej.

Nocleg w hotelu.
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Wyprawa do Laponii zimą – opcja do-
datkowa. Dla fanów śniegu i białego 
szaleństwa przewidujemy możliwość 
pozostania dłużej w Levi. 

Finlandia słynie z najlepszych narciarzy 
świata. Sam sprawdzisz, dlaczego. Za-
szalej na słynnych stokach narciarskich 
– na nartach lub na snowboardzie.

Czy potrzebne są zaawansowane umie-
jętności? W Levi znajduje się ośrodek 
przystosowany dla narciarzy na każdym 

Dzień 7 - 11: 
Resort Narciarski Levi

etapie zaawansowania. Znajdują się tu-
taj trasy w klasyfikacji FIS i odbywają się 
zawody pucharu świata.

Trasy narciarskie w Laponii są piękniej-
sze niż te w Alpach, a do tego jeździ się 
tam na okrągło i bez tłumów. Zdecy-
dowanie polecamy tę opcję każdemu 
narciarzowi! Proponujemy rozszerzenie 
pobytu o 3 dni pełne białego szaleństwa 
(04.03- 14.03.2023). 

Opłata za 3 dodatkowe dni:
• przy 3 osobach: + 1480 €/osoba
• przy 4 osobach: + 1360 €/osoba
• przy 5 osobach i więcej: + 1300 €/

osoba
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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
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Data: 4.03.-10.03.2023
Grupa: 6 - 12 osób
Cena: 4000 PLN + 2980 EURO
Po zniżce: 4000 PLN + 2670 EURO
Oszczędzasz 310 EURO rezerwując wyprawę do 30 listopada!

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

Wpłata zaliczki w wysokości 4000 PLN jest jednoznaczna z rezerwacją miejsca.
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lot na trasie międzynarodowej Warszawa – Kittila  Ivalo – Warszawa

test COVID-19 wykonany na 72 h przed przylotem do Finlandii (jeśli jest 
wymagany)

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)

opłaty za dodatkowe dni spędzone w resorcie narciarskim Levi
04.03-14.03.2023 (3 osoby: 1480 €/osoba, 4 osoby: 1360 €/osoba, 5 osób
i więcej: 1300 €/osoba)

Niewliczone w koszty wyprawy:

Organizator: 

Informacje i zapisy: 

Soul Travel   
NIP: 6222354457 

REGON: 251604717 
Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 

Marszałka Województwa Wielkopolskiego: 696 
Gwarancja Ubezpieczeniowa UNIQA o numerze 1272110596

www.soultravel.pl 
info@soultravel.pl (zalecany kontakt) 
tel: + 48 501 023 258 - Renata Sabela
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