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Finlandia – w krainie Świętego Mikołaja 
 
Trasa: Rovaniemi 
 
Poczuj się znów dzieckiem i odwiedź wioskę Świętego Mikołaja! 

Wybierz się na safari w zaprzęgach psów husky i doświadcz niezwykłej 

kąpieli w lodowym przeręblu. Weź udział w wycieczce na skuterach 

śnieżnych, odwiedź farmę reniferów i spotkaj się z prawdziwym Świętym 

Mikołajem! 

Niezwykła Laponia czeka właśnie na Ciebie! 
 
 
Największe atrakcje:  

 Spotkanie z prawdziwym Świętym Mikołajem 

 Przejażdżka reniferem 

 Kąpiel w lodowej przerębli 

 Safari w zaprzęgach psów husky 

 Wyprawa skuterami śnieżnymi 

 Ceremonia przekroczenia koła podbiegunowego 
 

 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Rovaniemi (-/-/-) 

Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowa. Przelot do Finlandii. Po przylocie do 
Rovaniemi, zakwaterowanie w samej wiosce Świętego Mikołaja! Czas wolny, możliwość zrelaksowania się w 
saunie, nocleg. 

Dzień 2 Rovaniemi (S/L/-) 

Po obfitym śniadaniu w formie bufetu odkryjemy sekrety Świętego Mikołaja i jego zaufanych pomocników! 
Poznamy samego Mikołaja oraz odwiedzimy jego oficjalny urząd pocztowy. Czas na zakupy i pyszny lunch. 
Przejazd do bazy skuterów śnieżnych, skąd tymi niezwykłymi maszynami udamy się na farmę reniferów. 
Możliwość poobcowania z tymi uroczymi zwierzętami oraz krótkiej przejażdżki na reniferze. Następnie każdy z 
nas otrzyma prawdziwe reniferowe prawa jazdy. Po słodkim poczęstunku ceremonia przekroczenia koła 
podbiegunowego. Powrót do hotelu skuterami śnieżnymi. Czas wolny, nocleg. 

Dzień 3 Rovaniemi (S/-/-) 

Tego dnia wybierzemy się na safari w zaprzęgach psów husky. Przejazd kilkunastokilometrową, malowniczą 
trasą, czas na indywidualne obcowanie z psami oraz słodki poczęstunek. Następnie czeka nas iście mroźna 
przygoda - kąpiel wśród lodowej kry. Dzięki wysokiej jakości kombinezonowi ratunkowemu, który pokrywa całe 
ciało i zapewnia suchość, kąpiel w przeręblu jest w pełni bezpieczna. Móc leżeć na wodzie wśród pływającego 
lodu to niezwykłe doświadczenie. Okoliczności naprawdę są arktyczne! Czas wolny na relaks w saunie lub 
zakupy, nocleg. 
 
Dzień 4 Rovaniemi – Warszawa (S/-/-) 

Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Warszawy. 
 
Terminy:   17.11 - 20.11.2018r. 

09.02 - 13.02.2019r.    
 
 
 Cena:  4462 PLN + 935 EUR / osoba dorosła 
  4462 PLN + 789 EUR / dziecko do 14 roku życia w pokoju z 1 os. dorosłą 
  4462 PLN + 610 EUR / dziecko do 14 roku życia w pokoju z 2 os. dorosłymi 
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Claus Holiday Village  
 
Obiekt położony jest w samym sercu wioski Świętego Mikołaja na Kole Podbiegunowym, 10 km na północ od 
miasta Rovaniemi. Oferuje zakwaterowanie w wysokiej klasy prywatnych domkach o powierzchni 36m² z 
bezpłatnym dostępem do WiFi. W każdym domku znajduje się łóżko typu king size lub dwa łóżka pojedyncze, 
rozkładana sofa, aneks kuchenny, lodówka, mikrofalówka, ekspres do kawy, łazienka z prysznicem  
i suszarką do włosów, telewizor LCD, sauna oraz taras. 
 
Cena obejmuje:  

 przeloty samolotami rejsowymi na trasie Warszawa / Rovaniemi / Warszawa, opłaty lotniskowe i podatki 
graniczne (bagaż rejestrowany 23kg) 

 3 noclegi w domku Classic Cottage Santa Claus Holiday Village (dopłata do pokoju 1-os. 300 EUR) 

 transfery lotnisko / hotel / lotnisko 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania 

 przewożenie psimi zaprzęgami wraz z ciepłymi napojami oraz słodkim poczęstunkiem 

 spotkanie ze Świętym Mikołajem 

 wycieczkę skuterami śnieżnymi (2 os. / skuter) 

 wizytę na farmie reniferów wraz z ciepłymi napojami 

 ceremonię przekroczenia koła podbiegunowego 

 przejażdżkę na reniferze wraz z otrzymaniem reniferowego prawa jazdy 

 kąpiel w lodowej krze w specjalnym kombinezonie termicznym wraz z ciepłymi napojami (z wyłączeniem 
dzieci do lat 14) 

 podczas wszystkich zimowych atrakcji termiczne buty, rękawiczki, wełniane skarpetki, szalik i kaski 

 obsługę lokalnych przewodników  

 wyżywienie zgodnie z programem (S-śniadanie, L-lunch, K-kolacja) 

 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel 

 opłatę wjazdową do Finlandii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe 

 opłatę wylotową z Finlandii 

 ubezpieczenie KL i NNW wraz z opcją amatorskiego uprawiania sportu w SIGNAL IDUNA Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, kąpieli w lodowej przerębli dla dzieci poniżej 14 
roku życia (ok. 75 EUR / dziecko., konieczna wcześniejsza rezerwacja i płatność przed wyjazdem; minimalny 
wzrost dziecka: 120cm), napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie. 

UWAGA Kalkulacja dla grupy 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec 
zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena biletów lotniczych z 
dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu. 
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