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LAPONIA FIŃSKA

Tajga, cudne widoki, 
spotkania z reniferami, 
trekking – to zaledwie 
ułamek Laponii, jaką 
poznamy. Czeka nas 
przygoda, w której świat 
przyrody zakręci nam w 
głowie. I tak, 
oczywiście, że zajrzymy 
do miasta Świętego 
Mikołaja! Ruszacie z 
nami? 



Dzień 1

Wylot z Warszawy. Przylot na lotnisko w 
Ivalo – najdalej wysuniętego portu 
lotniczego w Finlandii, daleko ponad 
Kołem Podbiegunowym. Wypożyczamy 
samochody, którymi będziemy poruszać 
się po Laponii. Jedziemy w kierunku Inari, 
największego miasta w regionie, stolicy 
Saami – rdzennych Lapończyków. Postój 
i kolacja przy Karhunpesäkivi – unikalnej 
formacji skalnej, będącej pozostałością 
po epoce lodowcowej. Krajobraz 
rozciągający się ze znajdującego się 
tam punktu widokowego będzie 
stanowił idealny wstęp do tego, co 
czeka nas w kolejnych dniach. 
Dojedziemy do Inari na nocleg. 
Saunowanie czas zacząć!



Dzień 2

Rozpoczynamy eksplorację prawdziwej Laponii! Nie 
traćmy czasu - po wczesnym śniadaniu ruszamy w 
teren na krótki rekonesans. Tajemnicza tajga, piękne 

jeziora, rzeki pełne ryb – idealne podwórko dla 
reniferów i nomadycznych Saamów. Inari leży na 
brzegu jeziora o tej samej nazwie. Wystarczy 
powiedzieć, że jego łączna powierzchnia wynosi 
1040 km², co daje mu trzecie miejsce w Finlandii i 
szóste w Europie. Powalające rozmachem. Chyba 
nie ma lepszej formy na ogarnięcie jego ogromu niż 
kilku godzinny spływ wypożyczonymi kajakami. 
#Goforworld! Następnie udajemy się do Muzeum 
Siida – gdzie znajduje się świetna wystawa 
przybliżająca kulturę Saamów oraz skansen. Ten 
czujący odrębność wobec Finów i mocno walczący 
o swoją niepodległość Lud od zawsze żył w zgodzie 
tamtejszą dziką przyrodą, prowadząc przy tym 
koczownicze życie u boku reniferów. Jak wygląda to 
dziś? W Inari dowiemy się tego najlepiej, zwłaszcza, 
że podczas naszego pobytu odbywał się tu będzie 
coroczny festiwal gromadzący Saamów ze Szwecji, 
Norwegii, Rosji i Finlandii właśnie. Feeria barw 
tradycyjnych strojów, lokalne przysmaki, koncerty, w 
tym: charakterystyczne joikowanie, a nawet hip-hop 
w języku saami. Nie możemy tego przegapić! 
Nocleg w Inari.



Dzień 4

Podróżowanie to sztuka patrzenia na 
świat z różnych perspektyw, dlatego na 
chwilę oderwijmy się od ziemi i rzućmy 
okiem na okolice z lotu ptaka. Krótka 
wycieczka hydroplanem zapewni 
niezapomniane przeżycia i z pewnością 
nas obudzi. Wsiadamy do naszych 
samochodów i ruszamy w stronę Parku 
Narodowego Lemmenjoki –
największego w Finlandii. Trekking po 
bezkresnych terenach, gdzie po 
horyzont nie odnajdziemy ani śladu 
cywilizacji – znak rozpoznawczy Laponii. 
Wieczorem, po powrocie, zjemy kolację 
na świeżym powietrzu przy jeziorze. 
Będzie też możliwość skorzystania z 
tradycyjnej fińskiej sauny, po której 
grzechem byłoby nie wskoczyć no 
zimnego jeziora. Nocleg, w zależności 
od dostępności, w domkach 
campingowych lub namiotach.



Dzień 5

Lemmenjoki to także mekka dla 
poszukiwaczy złota. Nie możemy 
odpuścić takiej okazji. Wsiądziemy więc 
do łodzi, która zabierze nas do miejsca, 
gdzie każdy będzie miał okazję 
poszukać swojego samorodka. Po 
dopłynięciu do wodospadów Ravadas, 
urządzimy tradycyjny polowy posiłek, 
który przygotowują dla siebie Saamowie
podczas długich dni upływających im 
na podążaniu za stadem reniferów. 
Pozostaniemy w kręgu tej niezwykłej, 
mało znanej, kultury także podczas 
wizyty na farmie, kiedy to dowiemy się 
więcej o zachowaniu tych zwierząt. 
Nocleg w Lemmenjoki w domkach lub 
namiotach.



Dzień 7

Rano ruszamy naszymi samochodami w 
drogę (około 4 godzin jazdy) do 
najbardziej znanego miasta Laponii, 
siedziby Świętego Mikołaja, Rovaniemi –
leżącego na granicy Koła 
Podbiegunowego. Wyrwijmy się choć 
na chwilę z linearnego czasu i 
zapomnijmy w lukrowanej, ale 
ujmującej atmosferze świąt w sierpniu. 
W planie między innymi zwiedzenie 
poczty Świętego Mikołaja oraz 
możliwość zakupów. Wieczorem 
ostatnia wspólna kolacja, po której 
zrelaksujemy się na hotelowym basenie i 
w saunie. 

Dzień 8

Wylot do Warszawy w godzinach 
porannych.


