
LAPONIA



LAPONIA FIŃSKA

Zaprzęgi husky, safari 
śnieżne, polowanie na 
zorzę polarną, spacer w 
rakietach śnieżnych… 
Laponia rozgrzewa serce, 
choć nazywamy ją krainą 
lodu. 

Przed nami wielka 
przygoda i mnóstwo 
dobrej zabawy! A to 
wszystko w przecudnej, 
śnieżnej scenerii. Czy 
wiecie, że w 1996 
Laponia została wpisana 
na listę UNESCO? 



Naszą bazą noclegową będzie klimatyczna, 

tradycyjna, drewniana chatka. Położona na 

uboczu, pozwoli poczuć, jakby kawałek pięknej 

Laponii należał tylko do nas. Jest w pełni 

wyposażona, a przestrzeń wykorzystana jest 

bardzo wydajnie, co pozwala zarówno na relaks, 

jak i warstwę szkoleniowo-integracyjną. Wszystkie 

atrakcję będziemy mieć na wyciągniecie ręki.

Chatka składa się z 6 pokoi 2-osobowych z 

łazienkami. Nie zabraknie, oczywiście, salonu z 

kominkiem, gdzie będzie można się ogrzać po całym 

dniu śnieżnych wrażeń. Wspólna kolacja przy jednym 

stole, podczas której serwowany będzie lokalny 

specjał, renifer, na pewno pozostanie w naszej 

pamięci na długo.



Dzień 1

Wylot z Warszawy. 
Gdy wylądujemy, od razu ruszymy do naszej
chatki, gdzie czekać już będzie na nas 
kolacja. Na stole pojawi się lokalny przysmak –
renifer. Później skoczymy do lokalnego pubu, 
by zasmakować klimatu Laponii. 

Dzień 2

Dzień zaczniemy od solidnego śniadania, bo 
będziemy potrzebowali dziś sporo energii. 
Zaraz potem wypożyczymy odpowiednie 
stroje i ruszamy na farmę husky, których nie 
brakuje w Laponii. Ta rasa psów jest wręcz 
uzależniona od biegania! Czeka nas 
ekscytująca przejażdżka zaprzęgiem! Na 
miejscu będziemy mogli liczyć na gorące 
napoje i przekąski.  To jednak nie koniec 
atrakcji. Po lunchu założymy rakiety śnieżne i 
zapolujemy na zorzę polarną – piękną 
wizytówkę północy

Dzień pełen mocnych wrażeń zakończymy 
niezapomnianą kolacją w leśnej chatce. Gdy 
nieco odetchniemy, wrócimy do wioski na 
nocleg. 



Dzień 3

Po śniadaniu czeka nas niebywała 
frajda, o której długo będziecie 

pamiętać – safari na skuterach 
śnieżnych! Prędkość, cudowne widoki i 
białe szaleństwo – emocje 
gwarantowane. 

Lunch zjemy w drewnianej chatce. 
Przyda się również chwila oddechu. 
Pora na relaks! Zrobimy to jednak w 
lokalnym stylu. Skorzystamy z  typowej 
fińskiej sauny Avanto z możliwością 
wskoczenia do przerębla. 
Niezapomniane wrażenie!

Dzień zakończymy kolacją, a chętni 
będą mogli zostać w pubie, by 
biesiadować i wspominać niezwykły 
dzień. 



Dzień 4

Po śniadaniu czeka nas pierwsza 
atrakcja – nauka jazdy na nartach 
biegowych. Ludzie w tej części świata 
uprawiają ten sport praktycznie od 
urodzenia, a dobre wyniki w zwodach 
są dla Finów prawdziwą narodową 
dumą. Postaramy się poczuć te 
emocje.

Laponia to kraina lodu, dlatego nie 
możemy pominąć wspaniałej atrakcji, 
jaką jest Lainio Snow Village – hotel 
wykuty w lodzie! Robi wrażenie nawet 
na Lapończykach! 

Po lunchu będziemy mieli chwilę dla 
siebie.
Wieczorem zjemy kolację w lokalnej 
restauracji, specjalizującej się w 
daniach z renifera i tradycyjnej fińskiej 
kuchni. 

Dzień 5

Po śniadaniu żegnamy się z piękną 
Laponią i ruszamy na lotnisko. Powrót 
do Polski. 



CENA ZAWIERA:

▪ Bilety lotnicze

▪ Zakwaterowanie w drewnianej          

chatce w pokojach 2-osobowych

▪ Transfery na miejscu

▪ Wyżywienie (3 posiłki dziennie)

▪ Ubezpieczenie 

▪ Opiekę przewodników

▪ Atrakcje zawarte w programie

▪ Wypożyczenie kombinezonów 

śnieżnych i niezbędnego ekwipunku 

(stroje zimowe, buty, rękawice) na 

całość pobytu


