Viatge a Kuusamo a Lapònia
23/12/2022 al 28/12/2022
Viu l'experiència única de recórrer la Lapònia, amb aquesta proposta de 6 dies per
Nadal, amb totes les activitats incloses

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
6 DIES / 5 NITS

Serveis

Inclosos

No inclosos

Bitllet d'avió a classe turista en vol especial directe, sense

Neteja intermèdia de la cabana: Kelo 75 € / Fjell Top 100 €

escales, des de Madrid fins a Kuusamo, d'anada i tornada.

Taxes aeroport no incloses: 155 €

Compensació de la petjada de CO? dels vols i de l'excursió

Qualsevol servei no especificat a l'oferta

amb moto neu.
Servei d´assistència a l´aeroport a la sortida.
Guia acompanyant de parla castellana durant el viatge.
5 nits d'allotjament al tipus d'allotjament seleccionat d'Iso
Syöte Hotel.
Neteja inicial i final de la cabana en cas d'allotjament a cabana.
Pensió completa durant el viatge:
Càtering amb beguda inclosa, a bord de vols.
Esmorzar de bufet diari al restaurant de l'hotel.
Dinar durant activitats segons esmentat en itinerari, excepte
dia de visita a Llogaret de Santa Claus a Rovaniemi.
Sopars al restaurant de l'hotel, incloent el sopar especial de
Nadal.
Excursions i activitats indicades en itinerari:
Motos de neu.
Passeig amb trineu de rens.
Excursió a Llogaret de Santa Claus a Rovaniemi amb regal
inclòs a cada nen.
Passeig amb trineu de huskies.
Pesca amb gel.
Raquetes de neu
Accés gratuït a Spa de l'hotel.
Vestit tèrmic per a tota l'estada (mono i botes).
Pack de regal de benvinguda:
Guants.
2 parells de mitjons tèrmics.
Barret tipus passamuntanyes.
Assegurança dassistència en viatge.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
Dia 1 CIUTAT D'ORIGEN - KUUSAMO - ISO SYÖTE
A l'hora indicada presentació a l'aeroport amb l'assistència del nostre personal per a la facturació del vol directe amb
destinació a Kuusamo (Finlàndia). Inicieu aquí el vostre viatge a Lapònia! Horaris de vols directes (hores locals): Barcelona –
Kuusamo 11.00 – 17.00 h Madrid – Kuusamo 09.00 – 15.00 h Dinar a bord.
Arribada a l'aeroport de Kuusamo. Assistència i trasllat en direcció oest, fins a Iso Syöte. Després d'una hora de trajecte
(aprox.) arribada a aquest paradís blanc. Recollida de l'equipació tèrmica que podrem fer servir durant la nostra estada a
Lapònia (mono tèrmic, botes, guants o manyoples i cas per a les activitats amb moto de neu).
Un cop instal·lat i ja equipats amb la roba tèrmica, sopar al restaurant de l'hotel Iso Syöte. Allotjament.

Dia 2 ISO SYÖTE (SAFARI EN MOTOS DE NEU, TRINEIG DE RENS I SPA)
Hem passat la nostra primera nit a Lapònia i després de prendre un complet esmorzar buffet al restaurant de l'hotel. Els
participants que s'allotgen a les cabanes Kelo o Fjell s'han de desplaçar caminant fins al restaurant per esmorzar. A
continuació, els guies del safari es reuniran amb els membres del grup al vestíbul. Es comprovarà que tots els participants
estan correctament equipats amb la roba tèrmica adequada i llestos per sortir a l'exterior on s'alineen les motos de neu. Els
guies expliquen i donen instruccions de conducció. Després s'arrenquen els motors i se segueix el guia en un recorregut amb
moto de neu.
Es baixa lentament per pistes corbes a través del bosc nevat baixant des de dalt del turó. S'accelera més als pantans o llacs
gelats que són plans. Això és una veritable aventura hivernal a Lapònia. Conduïm fins a una cabana lapona, al més profund
de la natura, al mig del bosc. A les cabanes amb aquesta forma de teepee indi se'ls coneix a Lapònia com a “kotes”. A prop
de la kota lapona, el pastor de rens ens espera amb els seus rens i trineus per portar-te a una bella excursió amb trineu de
rens. A la kota, a la vora del llac, crema la foguera i es prepara el dinar. Dinar a la kota, al voltant del foc.
Finalitzat el dinar i després de gaudir d'una jornada a l'aire lliure en aquest meravellós entorn s'emprèn el retorn amb motos
de neu, aquest cop pujol en direcció a l'Hotel Iso Syöte. Tarda lliure per gaudir de l'spa àrtic d'accés gratuït per als nostres
passatgers. Sopar i allotjament.

Dia 3 ISO SYÖTE (ROVANIEMI. ALDEA DE SANTA CLAUS)
Continuem gaudint de la destinació i activitats úniques. Després d'un potent i necessari esmorzar buffet, servit al restaurant
del complex, iniciarem una de les excursions més emocionants del nostre viatge; un dia a Rovvaniemi, al Llogaret de Santa
Claus. L'autobús ens espera davant de la porta de l'hotel per portar-nos a Rovaniemi per visitar el poble del Pare Noel al
Cercle Polar Àrtic.
El Llogaret de Santa Claus és un gran complex situat a uns 8 km del centre de la vila de Rovaniemi, capital de Lapònia, ple de
botigues de records i artesania lapona, restaurants, algunes atraccions típiques locals com passeigs en trineus de rens i
l'oficina postal de Santa Claus. Trobada amb el Pare Noel, família per família de forma privada.
Santa Claus lliurarà un petit obsequi a cada nen. A continuació, temps lliure per explorar el Llogaret de Santa Claus al vostre
aire, fer algunes compres a les seves variades botigues o gaudir del dinar de forma opcional. Tornada amb autobús a Iso
Syöte. L'ús de l'spa Àrtic és gratuït. Sopar especial de Nadal i allotjament. Toca reposar energies per a l'endemà.

Dia 4 ISO SYÖTE (GRANJA DE HUSKIES)
Continuem gaudint de la destinació i activitats úniques. Després d'un potent i necessari esmorzar buffet, servit al restaurant
del complex, iniciarem una de les activitats que més temps perduraran a la nostra memòria; un passeig amb trineu de
gossos. Per això ens traslladarem fins a la granja de Huskies, per conèixer més detalladament com és la vida a Lapònia
d'aquests nobles animals.
Encara que la majoria dels gossos són d'aquesta raça també es poden trobar altres expertes i entrenades per estirar els
trineus, cosa que fan amb molt de gust. Podrem veure els cadells i consultar alguns dubtes amb els seus criadors. Arribat el
moment i després de rebre els consells per gaudir de l'experiència d'una manera segura, ens convertirem en múixers
magistrals d'un autèntic trineu de gossos huskies.
Sens dubte, conduir un trineu de huskies pels boscos nevats de Salla és una de les millors experiències que es poden tenir en
un viatge a Lapònia. Avui dinarem com a autèntics samis al voltant de la xemeneia a la granja de gossos. Després d´una
jornada de noves experiències, tornarem al nostre allotjament on podrem descansar. Sopar i allotjament.

Dia 5 ISO SYÖTE (PESCA AL GEL I PASSEIG EN RAQUETES DE NEU)
Esmorzar de bufet al matí. Ens tornem a posar la roba de safari. Ens dirigim a un bell llac congelat al mig del bosc. Allí es
podrà provar sort a la pesca en gel seguint la mateixa tècnica que s'ha estat usant a Lapònia des de temps ancestrals, amb
petites canyes de pescar.
El guia portarà tot l'equip i donarà instruccions de com perforar primer el gel i els moviments més idonis de la canya. Qui
aconseguirà el millor peix? El dinar se serveix al restaurant de l'hotel al turó d'Iso Syöte.
Després del dinar seguim amb activitats. Sortirem a fer una passejada amb raquetes de neu pel cim del turó. El nostre viatge
comença des de l'hotel després de les instruccions personals sobre l'ús de raquetes de neu. El passeig passa per la neu
profunda que cobreix el cim del turó d'Iso Syöte. Gaudint de les vistes i de les belles escultures de neu fetes per la natura.
Descobrint marques i empremtes d'animals i aus a la neu.
Durant la pausa gaudirem de begudes calentes i galetes per reposar forces. Tot seguit l'Spa Àrtic és d'ús lliure per relaxar-vos
de l'activa jornada a l'aire lliure. Sopar i allotjament.

Día 6 ISO SYÖTE - KUUSAMO - CIUTAT ORIGEN
Últim dia a terres lapones. Després de degustar el bufet d'esmorzar al restaurant, ens quedarà temps de dur a terme algunes
últimes activitats del nostre viatge a Lapònia, abans d'emprendre el camí a l'aeroport per al vol de tornada: relaxar-vos en
una sauna a la vostra cabana, construir un divertit ninot de neu , esquiar a la propera estació d'esquí alpí o simplement lliscarvos en trineus de neu per aprofitar aquest darrer matí.
A l'hora indicada sortirem cap a l'aeroport de Kuusamo per fer els tràmits de facturació del nostre vol directe amb destinació
a Espanya. Horaris de vols directes (hores locals): Kuusamo – Barcelona 16.00 – 19.50 h Kuusamo – Madrid 16.00 – 20.15 h
Durant el vol gaudirem d'un berenar-sopar a bord amb beguda inclosa. Arribada i fi del viatge.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2022
Hi ha altres possibilitats de categoria d'hotel, configuració de les habitacions i preus. Consulta els nostres assessors, i
t'informarem.
* Descompte nens aplicable a menors de 2 a 11 anys, compartint amb dos adults
Taxes aeroport no incloses: 155 €

Llegir més
PREU PER PERSONA
Habitacions

Cabana Kelo

Stándar

Star

Preu per persona

2.535 €

2.665 €

2.585 €

Supl. Individual hab. doble

240 €

-

-

*Descompte nens de 2 a 11 anys

-300 €

Consulteu altres configuracions d'habitacions segons el nombre de persones
Taxes aeroport no incloses: 155 €

Informació addicional
L'ordre de les excursions pot variar respecte a l'indicat en aquest itinerari per facilitar l'operativitat del viatge o per motius
climatològics i per a més comoditat dels passatgers. Però no el contingut que serà l'especificat.
Els preus de les excursions amb motos i trineus estan basats en dues persones compartint el vehicle, una condueix la
motoneu i una altra com a passatger. Es fan parades durant el trajecte on els passatgers poden intercanviar la seva posició.
L'edat mínima per conduir les motos de neu és de 18 anys.
Durant l'excursió amb motos de neu, els menors viatgen en un trineu segons indicat en itinerari.
Per poder conduir una moto de neu és obligatori estar en possessió de carnet de conduir de cotxe o moto (més de 125cc.),
vàlid a Europa.
Totes les motos de neu disposen d´una assegurança a tot risc, amb una franquícia de 1.000 €, de la qual cada participant
és responsable en cas d'accident. Els guies informen sobre això durant les excursions.
A causa de la idiosincràsia pròpia d'aquesta regió àrtica i les condicions climàtiques tan particulars, l'empresa organitzadora
no pot garantir a priori les condicions de neu i gel òptimes per a la realització de les activitats. En cas que alguna causa de
força major no permetés la realització total o parcial d'alguna activitat i aquesta hagués de ser anul·lada o reduïda per
manca de neu o gel, es realitzarà una activitat alternativa o bé se'n reemborsarà l'import.
DOCUMENTACIÓ: Finlàndia forma part de la UE i s'hi pot accedir amb el DNI en vigor.
INTERNET: wifi gratuït a totes les cabanes i al Restaurant Kiela.
ENDOLLS: els endolls a Lapònia són iguals que a Espanya (230V de 2 clavilles tipus F).
MONEDA: EURO. Les targetes de crèdit són acceptades fins i tot per a imports molt petits.
HORARI: a Finlàndia és una hora més que a Espanya (p.ex. A les 15.00 ha Espanya són les 16.00 ha Finlàndia).
VESTIMENTA: Viatges Alemany proporciona a tots els passatgers l'equipament necessari per poder gaudir de les activitats
a l'aire lliure amb el màxim confort. Aquesta consta de botes tèrmiques, un parell de mitjons de llana, mono tèrmic i
manyoples, així com casc i passamuntanyes durant l'excursió amb motoneus. Aconsellem completar-la amb roba tèrmica
interior

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

