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BEZDROŻA LAPONII

N I E P O W TA R Z A L N A K R A I N A

Niewiele jest w Europie miejsc tak dziewiczych jak te, gdzie sroga natura pozwoliła mieszkańcom
zachować ich tradycyjny sposób życia. Mało kto wie, że od 1996 roku Laponia znajduje się na Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Nie spotkałem jeszcze osoby, której Laponia nie urzekła w jakiś sposób. Jestem przekonany, że i Ty
zaliczysz to miejsce do najpiękniejszych jakie udało Ci się odwiedzić.
Miałem przyjemność zobaczyć „kilka” miejsc w najróżniejszych zakątkach świata, ale do żadnego nie
wracam tak często jak do Laponii…

WYPRAWA DLA CIEBIE
Propozycja tej wyprawy dedykowana jest do osób, które nie boją się wyzwań, cenią i szanują
naturę, prowadzą aktywny tryb życia. Będziesz musiał poradzić sobie z trudami kilkugodzinnej
podróży na skuterze, niską temperaturą (w tamtejszym kontynentalnym klimacie nie jest ona tak
dokuczliwa) i warunkami życia zgodnymi ze zwyczajami miejscowej ludności. Jeśli lubisz
offroad’owe wyprawy i nie przeraża Cię to, że aby zjeść obiad, musisz najpierw rozpalić ognisko,
a wszystkie swoje rzeczy potrafisz spakować w niewielki plecak – z pewnością jest to wyjazd dla
Ciebie. W zamian za wytrwałość gwarantuję niepowtarzalne przeżycia i fantastyczne
wspomnienia.

Odwiedzimy miejsca, do których zimą nie da się dojechać w inny sposób – łącznie około 450
kilometrów śnieżnych tras.

CO CIĘ CZEKA?
Jazda na skuterach śnieżnych po miejscach
znanych tylko nielicznym lokalnym przewodnikom,
wizyta na farmie reniferów, wieczorny spacer na
rakietach śnieżnych, sauna połączona z kąpielą w
przeręblu, przy odrobinie szczęścia zapierający
dech w piersiach widok zorzy polarnej na niebie.

Cieżko nie wspomnieć o lokalnych potrawach,
których na próżno szukać w restauracjach w Polsce
czy Europie. Mięso z renifera, łosia, tradycyjnie
przyrządzony na ognisku łosoś to tylko niektóre z
dań jakie będziesz miał okazję spróbować.

PROGRAM BEZDROŻA
LAPONII

PROGRAM BEZDROŻA
LAPONII SHORT

Dzień 1
• Przylot do Kittila , transfer, kolacja, zakwaterowanie
Dzień 2
• Śniadanie, pakowanie, wybór strojów na skutery, szkolenie,
rozpoczęcie wyprawy, lunch, przyjazd do domku nr 1, sauna,
kolacja
Dzień 3
• Śniadanie, przejazd i wizyta na farmie reniferów, przyjazd do
domku nr 2, sauna, kolacja
Dzień 4
•

Śniadanie, podlodowe łowienie ryb, lunch, jazda poza trasą,
kolacja i nocleg w Kangos

Dzień 5
•

Śniadanie, powrót skuterami do Akaslompolo, oddanie
skuterów, odpoczynek, lunch w lokalnym Pubie, Avanto sauna,
Kolacja

Dzień 6
•

Śniadanie, wizyta i lunch w Snow Village (hotel lodowy),
wieczorna wycieczka na rakietach śnieżnych połączona z kolacją.

Dzień 7
•

Śniadanie, lekcja narciarstwa biegowego, możliwość
zorganizowania wyjazdu na psie zaprzęgi bądź na stok narciarski,
kolacja w restauracji „Poro”.

Dzień 8
•

Śniadanie, transfer na lotnisko w Kittila, wylot

Dzień 1
• Przylot do Kittila , transfer, kolacja, zakwaterowanie
Dzień 2
• Śniadanie, pakowanie, wybór strojów na skutery, szkolenie,
rozpoczęcie wyprawy, lunch, przyjazd do domku nr 1, sauna,
kolacja
Dzień 3
• Śniadanie, przejazd i wizyta na farmie reniferów, przyjazd do
domku nr 2, sauna, kolacja
Dzień 4
• Śniadanie, podlodowe łowienie ryb, lunch, jazda poza trasą,
kolacja i nocleg w Kangos
Dzień 5
• Śniadanie, powrót skuterami do Akaslompolo, oddanie
skuterów, odpoczynek, lunch w lokalnym Pubie, Avanto
sauna, Kolacja
Dzień 6
• Śniadanie, transfer na lotnisko w Kittila, wylot

PA K I E T Z A W I E R A
• Transfery z oraz na lotnisko w Kittila
• Zakwaterowanie
• Wypożyczenie skuterów wraz z kosztami paliwa
• Wypożyczenie kompletu profesjonalnego stroju na skuter śnieżny (buty,

kombinezon, rękawice, kask)
• Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie (podczas wyprawy skuterami wspólne

przyrządzamy posiłki)
• Profesjonalną opiekę przewodników, pomoc i dobry humor (w języku polskim,

szwedzkim, fińskim i angielskim)
• Dodatkowe atrakcje (zgodnie z programem): wizyta na farmie reniferów,

wędkowanie podlodowe, wizyta w tradycyjnej saunie fińskiej nad jeziorem “avanto sauna”, trekking na rakietach śnieżnych
• Ubezpieczenie (również od sportów ekstremalnych)

Z KIM POJEDZIESZ?

Adam - od kilku lat mieszka zimą w Laponii.

Tobias - urodzony i wychowany w Laponii, krainie 200

Pół życia spędził na śniegu ucząc jazdy na

tysięcy reniferów. Dla niego 'okolice' nie mają

nartach, snowboardzie oraz będąc

tajemnic. Skutery śnieżne i wszystko co z nimi

przewodnikiem na skuterach śnieżnych. Gdy

związane - na których jeździ od 7 roku życia zna jak

kończy się zima pracuje przy organizacji

mało kto. Swoją wiedzę przekazuje uczestnikom

największych wydarzeń sportowych w Polsce i

zimowych wypraw by mogli trochę lepiej zrozumieć

na świecie. Uzależniony od podróży, sportu,

tą magiczną krainę. Dzięki swojemu doświadczeniu i

prędkości i dobrej muzyki.

umiejętnościom zdobytych przez lata Tobias nie ma
sobie równych.

Kontakt:
Adam Staszkiewicz
www.atlapland.com
adam@atlapland.com
tel.: +48 505 015 094

