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FINLANDIA: zorza polarna i Święty Mikołaj - 

wycieczka 
 

Trasa: Helsinki – Lahti – Jyväskylä – Oulu – Południk Struvego 
– Rovaniemi – Petäjävesi – Verla – Helsinki 
 
 

Finlandia to Helsinki – bajkowo położona stolica Finlandii, Lahti – fińska stolica sportów zimowych, 
Petäjävesi i Verla – fińskie zabytki UNESCO oraz Laponia – dom najprawdziwszego Świętego 
Mikołaja. Takiej wycieczki nie można przegapić! 
 
Zorza polarna zazwyczaj jest zielona, chociaż może być również purpurowa, różowa, czerwona, 
biała lub niebieska, w zależności od jej siły i warunków atmosferycznych. Nasze doświadczenie z 
zorzą polarną będzie więc zupełnie niepowtarzalne! 
 
Poczuj się znów dzieckiem i odwiedź wioskę Świętego Mikołaja! Przekrocz koło podbiegunowe, 
odwiedź farmę reniferów i spotkaj się z prawdziwym Świętym Mikołajem! 
 
Niezwykła Laponia czeka właśnie na Ciebie! 
 
 
Największe atrakcje:  

 Helsinki – bajkowo położona stolica Finlandii 

 Lahti – fińska stolica sportów zimowych 

 Rovaniemi i spotkanie z prawdziwym Świętym Mikołajem 

 Przejażdżka reniferem 

 5 Niepowtarzalnych szans by upolować zorzę polarną 

 Ceremonia przekroczenia koła podbiegunowego 

 Petäjävesi i Verla – fińskie zabytki UNESCO 
 

 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Helsinki (-/-/-) 
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowa. Przelot do Helsinek, miasto to 
aż z trzech stron otoczone jest wodami Bałtyku. Zwiedzanie stolicy Finlandii, zobaczymy m.in. 
Plac Senacki, Katedrę Helsińską, Sobór Uspienski, Temppeliaukion Kirkko, czy fortecę 
Suomenlinna wpisaną na listę UNESCO. Przejazd do hotelu. Wieczorem, daleko, w głębi fińskiego 
lądu, gdzie światła miejskie nie zakłócają spektakli odgrywanych przez zorzę polarną, czeka nas 
pierwsze polowanie na to niepowtarzalne zjawisko.  
 
Dzień 2 Lahti – Jyväskylä (S/-/-) 
Śniadanie w hotelu, następnie przejazd do Lahti – malowniczo położonego miasta nad jeziorem 
Vesijärvi. Lahti jest fińską stolicą sportów zimowych. Corocznie obywają się tutaj zawody Pucharu 
Świata w biegach i skokach narciarskich. W mieście znajduje się nowoczesny kompleks trzech 
skoczni o nazwie Salpausselkä. W Lahti zachowały się też starsze skocznie drewniane - na jednej 
z nich, Stanisław Marusarz zdobył w 1938 roku wicemistrzostwo świata. Zwiedzanie kompleksu 
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skoczni oraz spacer po mieście. Następnie przejazd na południe Finlandii, w kierunku malowniczo 
położonego nad jeziorem miasta Jyväskylä. Miasto zostało założone przez Mikołaja I, znajdziemy 
tu dużo starych, drewnianych, typowo skandynawskich domów. Wieczorem, daleko, w głębi 
fińskiego lądu, gdzie światła miejskie nie zakłócają spektakli odgrywanych przez zorzę polarną, 
czeka nas kolejne polowanie na to niepowtarzalne zjawisko.  
 
Dzień 3 Oulu – Południk Struvego – Rovaniemi (S/-/-) 
Śniadanie w hotelu, przejazd w okolice Południku Struvego. W 2005 roku Południk Struvego 

został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na liście znalazły się 34 oryginalne 

punkty pomiarowe, postój na jednym z punktów. Następnie przejazd do Oulu i krótki spacer po 

mieście, to podobno jedyne miasto na świecie, gdzie „uniwersytet stoi na bagnach, teatr na morzu, 

statek na rynku, a do tego w fabryce mieści się muzeum nauki”. Wieczorem, daleko, w głębi 

fińskiego lądu, gdzie światła miejskie nie zakłócają spektakli odgrywanych przez zorzę polarną, 

czeka nas kolejne polowanie na to niepowtarzalne zjawisko.  

Dzień 4 Rovaniemi (S/-/-) 
Po obfitym śniadaniu wizyta w wiosce Świętego Mikołaja – Rovaniemi. Tego dnia odkryjemy 
sekrety Świętego Mikołaja i jego zaufanych pomocników! Poznamy samego Mikołaja oraz 
odwiedzimy jego oficjalny urząd pocztowy. Następnie wizyta na farmie reniferów, możliwość 
poobcowania z tymi uroczymi zwierzętami oraz krótkiej przejażdżki na reniferze. Następnie każdy 
z nas otrzyma prawdziwe reniferowe prawa jazdy. Udział w ceremonii przekroczenia koła 
podbiegunowego. Przejazd do hotelu, wieczorem kolejne polowanie na zorzę polarną. 
 
Dzień 5 Petäjävesi – Verla (S/-/-) 
Tego dnia udamy się do Petäjävesi. W 1994 roku drewniany kościół w Petäjävesi został wpisany 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest on przykładem tradycyjnego, skandynawskiego 
budownictwa. Następnie przejazd do Verla i zwiedzanie zabytkowej fabryki obróbki drewna, 
papieru i kartonu, która w 1996 została wpisana na listę UNESCO. Kompleks fabryczny obejmuje 
rezydencję właściciela fabryki, zabytkową, czteropiętrową suszarnię z czerwonej cegły, tartak oraz 
magazyn. Następnie zobaczymy znajdujące się na wschód od fabryki, prehistoryczne malowidła 
naskalne. Wiek rysunków datowany jest na ok. 6000 lat. Wieczorem, daleko, w głębi fińskiego 
lądu, gdzie światła miejskie nie zakłócają spektakli odgrywanych przez zorzę polarną, czeka nas 
polowanie na to niepowtarzalne zjawisko.  
 
Dzień 6 Helsinki – Warszawa (S/-/-) 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot do Warszawy. 

 
 
Termin:   16.10 – 21.10.2018 r.   

 
 Cena: 5 900 PLN 
   

 
 
 
 
 
 
Cena obejmuje:  
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 przeloty samolotami rejsowymi na trasie Warszawa / Helsinki / Warszawa, opłaty 
lotniskowe i podatki graniczne (bagaż rejestrowany w cenie)  

 noclegi w wysoko ocenianych hotelach i domach gościnnych z własną łazienką (dopłata do 
pokoju 1-os.: 170 EUR), 

 transfery lotnisko / hotel / lotnisko 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania 

 wyżywienie zgodnie z programem (5 śniadań) 

 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, biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów (ok. 100 EURO), napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, 
opłaty za Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 PLN/os. 

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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