FINLANDIA: KRAINA MUMINKÓW, RENIFERÓW I
LATAJĄCYCH WIEWIÓREK
Kraj: Finlandia
Liczba dni: 12
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/357/
Wycieczka po Finlandii przypadnie do gustu wielbicielom zieleni, natury, dzikości, lasów, jezior i gór, i ogólnie
wszystkim tym, którzy cenią sobie dziką przyrodę. Zaplanowaliśmy sporo aktywności na świeżym powietrzu, wizytę
u Św. Mikołaja oraz w parku reniferów. Liczne spacery po parkach narodowych poprzeplatane wizytami w
klimatycznych miasteczkach tworzą bardzo zbalansowany program. To co, jedziemy? :)

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - WYLOT
Spotykamy się z pilotem wyprawy na lotnisku. Wylot. Po przylocie do Helsinek, przejazd minibusem na nocleg.

2 DZIEŃ - LAPPEERANTA NAD JEZIOREM SAIMAA
Droga do Lappeenranty wiedzie przez malownicze wybrzeże. Po drodze warto zatrzymać się w miejscowości
Porvoo. Miasteczko to słynie ze świetnie zachowanej starej architektury drewnianej. Rybackie domy położone nad
rzeką są wizytówką tego miasta, które uznawane jest za jedno z najstarszych w Finlandii. Naszym kolejnym celem
będzie odległa o nieco ponad 200 km od Helsinek Lappeenranta, zlokalizowana nad jeziorem Saimaa. Spacerując
wzdłuż portu można zdecydować się na rejs po jeziorze. Najbardziej znaną atrakcją turystyczną tej miejscowości są
fortyﬁkacje z końca XVIII wieku.

3 DZIEŃ - BALANSUJĄCY KAMIEŃ KUMMAKIVI, PARKI NARODOWE
Przejazd wzdłuż granicy z Rosją w kierunku Ruokolahti. Po drodze zobaczymy zdumiewający, „balansujący kamień”
- Kummakivi. Następnie wyruszymy w dalszą drogę do Savonlinny. Miejscowość ta znajduje się pomiędzy dwoma
jeziorami – Hauki i Pihlaja, w których żyją foki. Na jednej z wysp znajduje się piętnastowieczny zamek Olavinlinna,
który jest najdalej wysuniętą na północ średniowieczną murowaną twierdzą. Okoliczności przyrody zachęcają do
dłuższych spacerów po okolicy. Na kilkogodzinny trekking można udać się do dwóch Parków narodowych:
Linnansaari bądź Kolovesi, które zachwycają nienaruszoną przez człowieka dziką przyrodą.

4 DZIEŃ - LEŚNA STOLICA EUROPY
Dalsza droga na północ prowadzi do Joensuu zwanego „Leśną Stolicą Europy”. Około 40 km za miastem znajduje
się rezerwat przyrody Kolvananuuro. Kolejny przystanek możemy zrobić zaraz przy Parku Narodowym Koli, aby
wspiąć się na najwyższe wzniesienie – Ukko-Koli, z którego podziwiać można zachwycającą panoramę parku.
Kierując się dalej na północ docieramy do miejscowości wypoczynkowej Vuokatti. Atrakcjami miejscowości są:
Wakepark Vuokatti, park linowy i pola golfowe. Dodatkowo możliwe jest zorganizowanie trekkingu z psami husky
po okolicy, wyprawy w celu obserwacji niedźwiedzi czy wycieczki łodzią hybrydową (dla chętnych).

5 DZIEŃ - KOŁO PODBIEGUNOWE, PN OULANKA
Tego dnia przekroczymy granice Koła Podbiegunowego. Park narodowy Oulanka zlokalizowany na granicy Laponii i
jest jednym z najpiękniejszych obszarów chronionych Finlandii. Niedźwiedzi szlak turystyczny (Bear's trail) daje
możliwość odkrywania wspaniałej scenerii tego wyjątkowego parku, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt
zagrożonych wyginięciem. Głównymi atrakcjami obszaru są wiszące mosty przerzucone nad rzekami i wodospady
Kiutaköngäs i Taivalköngäs. Nocleg w okolicy miejscowości Salla.
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6 DZIEŃ - PARK RENIFERÓW W SALLA
Salla jest miejscowością znaną z Parku Reniferów. Szlak poprowadzony wokół jeziora Tuohenlusikka umożliwia
aktywny wypoczynek i obserwacje tych zwierząt. Dla chętnych możliwe jest udanie się wraz z lokalnym
przewodnikiem na survivalowe przeszkolenie. W trakcie takiej wyprawy w głąb lasu dowiesz się jak nie stracić
orientacji w terenie podczas wędrówek po borealnym lesie iglastym, jak posługiwać się siekierą i nożem w różnych
sytuacjach, w jaki sposób przygotować optymalne ognisko i gotować na otwartym ogniu. Ponadto zyskasz
informacje o jadalnych roślinach występujących w tajdze oraz o tym, jak samodzielnie stworzyć wędkę i z
sukcesem ją wykorzystywać w praktyce. Alternatywnie, na pieszą wędrówkę możemy wybrać się do kolejnego
parku narodowego w Laponii - Pyhä-Luosto. Wspaniałym doświadczeniem jest wejście na szczyt Noitatunturi, na
zboczach którego rosną ponad 200-letnie lasy sosnowe.

7 DZIEŃ - ROVANIEMI: WIOSKA ŚW. MIKOŁAJA
Z miejscowości Salla wyruszymy do Kemi, zlokalizowanego nad Zatoką Botnicką. Po drodze zatrzymamy się na
chwilę w uwielbianym przez dużych i małych podróżników Rovaniemi. Również i latem można spotkać tam
świętego Mikołaja oraz poznać atrakcje jego wioski.

8 DZIEŃ - MIASTECZKO VAASA
Jadąc drogą na południe wzdłuż Zatoki Botnickiej dotrzemy do Vaasa – miasta pełnego atrakcji kulturalnych. Na
miejscu czas wolny. Szczególnie warto zainteresować się muzeami: Pohjanmaan, Terranova i Muzeum Motoryzacji.
W cieplejsze dni turyści chętnie wybierają się do parku wodnego Tropiclandia i na piesze wycieczki poza miasto.

9 DZIEŃ - TURKU I PARK MUMINKÓW
Tego dnia odwiedzimy Turku, dawną stolicę Finlandii. Jest to jednocześnie najstarsze ﬁńskie miasto. Jego wizytówką
jest zamek z XIII-XIVw., w którego murach mieści się obecnie muzeum. Zabytkowa część miasta zachęca do
spacerów i poznawania jego historii. W pobliskim Naantali mieści się uwielbiany przez turystów Park Muminków
oraz malownicza starówka z wąskimi brukowanymi uliczkami i niskimi kolorowymi domkami.

10 DZIEŃ - PN NUUKSIO I LATAJĄCE WIEWÓRKI
W drodze do Helsinek odwiedzimy jeszcze jeden niezwykły park narodowy. Nuuksio swoją sławę zawdzięcza
polatuszy syberyjskiej, czyli europejskiej latającej wiewiórce. W rzeźbie parku dominują doliny polodowcowe i
skaliste wzgórza sięgające około 100 m n.p.m, a szlaki wytyczone są charakterystycznymi dla ﬁńskich parków
kładkami.

11 DZIEŃ - HELSINKI
Przedostatni dzień pobytu spędzimy na zwiedzaniu stolicy Finlandii. Wybierzemy się również do twierdzy
Suomenlinna, która rozmieszczona jest na kilku wyspach i odwiedzimy kościół w skale.

12 DZIEŃ - POWRÓT
Lot powrotny do Warszawy, pożegnanie z pilotem i zakończenie wyprawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

08.08 - 19.08 2020

8590.00 PLN

02.09 - 13.09 2020

8590.00 PLN

12.07 - 23.07 2021

8590.00 PLN

16.08 - 27.08 2021

8590.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Helsinki - Warszawa
www.kiribaticlub.pl
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transport minibusem wg programu
11 noclegów w domach wakacyjnych z kuchnią lub aneksem kuchennym
bilet wstępu do Parku Reniferów
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 40 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż

1 000 PLN

zestaw podróżnika Kiribati Club:
koszulka klubowa
worek sportowy
etui na bilet
karta ubezpieczeniowa

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie oraz muzeów dla chętnych w sumie ok. 80 EUR
wyżywienia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 10 PLN/os.
atrakcji dla chętnych

ZALICZKA: 1000 pln
Chcecie jechać tylko w swoim gronie? Dajcie nam znać na info@kiribaticlub.pl, zorganizujemy dla Was prywatny
trip.
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