PONT DESEMBRE 2021
LAPÒNIA FINLANDESA

04/12 - Barcelona/Madrid – la Lapònia Finlandesa
A l'hora indicada presentació a l'aeroport de Madrid o de Barcelona. Tràmits de facturació als
mostradors de la companyia aèria Finnair i embarcament en vol amb destinació Hèlsinki, la capital de
Finlàndia. El vol té prevista la sortida a les 10.05 des de Barcelona i a les 10.15 des de Madrid, arribant
a Hèlsinki a les 15.10 (vol de Barcelona) o a les 15.25 (el vol de Madrid). Connexió amb vol intern
destinació a Ivalo, l'aeroport més a nord de Finlàndia, amb sortida prevista a les 16.40. Arribada a les
18.20 hores, recollida de l'equipatge i trasllat amb autobús a Kiilopää, on passarem les 4 nits a
Finlàndia. Check-in a l'allotjament seleccionat, sopar lleuger i primera nit a Kiilopää (Lapònia). Amb
una mica de sort us donarà la benvinguda una espectacular Aurora Boreal !

05/12 - Motos de Neu per la Lapònia
Esmorzar i trasllat en autocar a la "Safari House" situada a la veïna població de Saariselkä. Allà rebrem
la roba especial tèrmica que ens protegirà de l'intens fred i ens permetrà poder fer activitats a l'aire
lliure. Disposarem de la roba tèrmica durant la resta del viatge (és important que ens faciliteu les
vostres talles al moment de fer la reserva). A continuació el nostre guia ens ensenyarà el funcionament
de les motos de neu i ens explicarà les normes per tenir una activitat segura. Després sortirem a
descobrir els espectaculars paisatges nevats de la Lapònia. La ruta ens portarà fins al cim d'un dels
turons de la Lapònia, que ens permetrà gaudir d'unes vistes extraordinàries. És una excursió
tranquil·la, pensada per gaudir de el paisatge i tenir una experiència única. L'activitat dura 2 hores i
mitja, després de la qual tornarem a Kiilopää. Arriba el moment de gaudir d'una de les tradicions més
famoses i arrelades de Finlàndia: la Sauna ! La tradició per aquestes contrades indica que després de
suar la cansalada a la sauna, res millor que sortir corrent descalç per la neu i banyar-se en un forat al
llac gelat. Els finlandesos estan convençuts que és molt saludable! ho comprovareu? A Kiilopäa podreu
triar entre les saunes privades de les cabanes, les saunes modernes de l'hotel o la tradicional "sauna
de fum" (cost extra, s'ha de fer reserva prèvia). Després del sopar arriba el moment d'alçar la vista al
cel esperant tenir una mica de sort i completar un dia tan màgic amb l'espectacle únic de les Aurores
Boreals. Esmorzar, sopar i nit a Kiilopää.

06/12 El Parc Nacional i Pare Noel
Després de l'esmorzar el primer dia de l’any començarà a clarejar amb unes màgiques llums blavoses
conegudes com a Kaamos. És el moment d 'aprofitar la llum per descobrir el meravellós entorn del
vostre allotjament. Kiilopää, es troba a les portes del Parc Nacional Urho Kekkonen, el més gran de
Finlàndia i un dels més salvatges d'Europa. El Parc es pot visitar de 3 maneres: Amb raquetes de neu,
amb esquís de fons o amb bicicletes de pneumàtic ample (Fat-Bikes) especials per a anar per la neu.
Trieu l'opció que trieu podeu llogar el material a la botiga, al costat de recepció. Aquells amb nens més
petits poden usar trineus. A les 15.45 ens recolliran a l'hotel per anar a visitar la casa del Pare Noel
(hora prevista de l'excursió 16:00.). Com molta gent sap, l'oficina del Pare Noel es troba a Rovaniemi,
però la seva casa privada està als boscos del nord de la Lapònia, molt a prop del nostre allotjament.
Podrem visitar la seva casa i conèixer-lo en persona en una atmosfera menys massificada i, àdhuc,
més màgica. Després de la visita, retorn a l'hotel. Després de sopar, si durant la nit anterior no veu
tenir sort, és possible que la d'avui sigui millor i gaudiu d'unes magnífiques Aurores Boreals. Esmorzar,
sopar i nit a Kiilopää.

07/12 – Dia lliure a la Lapònia
Esmorzar i dia complet per gaudir de la neu i dels paisatges de l'entorn com més us vingui de gust.
Podeu continuar descobrint el Parc Nacional Urho Kekkonen, a les portes de l'hotel, ja sigui en trineus,
bicicletes per neu Fat-Bike, raquetes de neu o esquís de fons (el material es pot llogar allà mateix). Si
ho preferiu podeu contractar algun dels safaris opcionals (reserva amb antelació) que s'ofereixen a la
regió (trineus estirats per huskies, pesca al llac gelat, trineus estirats per rens o més safaris amb moto
de neu). Ah, i a la tarda no oblideu que podeu tornar a relaxar-vos amb sauna típica finlandesa i
torneu a mirar cap al cel. Les Aurores Boreals sempre poden aparèixer i oferir un espectacle
meravellós. Especialment a la zona de Kiilopää, on no hi ha contaminació lumínica. Esmorzar, sopar i
nit a Kiilopää.

08/12 – Lapònia Finladesa – Barcelona/Madrid
Esmorzar i últim matí a Lapònia per continuar gaudint de l'espectacular entorn natural de Kiilopää. A
l'hora indicada sortida en autobús cap a l'aeroport de Ivalo. Tràmits de facturació i embarcament en
vol amb destinació al vostre aeroport d'origen (Madrid o Barcelona). El vol (via Hèlsinki) té prevista la
sortida de Ivalo a les 13.55 h. Arribada a Barcelona a les 20.15 (Madrid a les 20.05). Fi del viatge i
dels nostres serveis.

ALLOTJAMENT:
Tots els nostres allotjaments es troben al resort de Kiilopää, al nord de Lapònia, a uns 45 minuts de
l'aeroport de Ivalo. El resort es troba a les portes del Parc Nacional Urho Kekkonen, un dels més grans
i bonics d'Europa. La zona és molt bonica amb grans boscos nevats i envoltada de turons amb vistes
esplèndides. És el lloc ideal en el qual descobrir l'Àrtic i la naturalesa verge nòrdica. A Kiilopää podreu
pujar als turons amb raquetes, banyar-vos en un forat al gel després d'una sauna, o esquiar sota la
llum de les Aurores Boreals. I per descomptat descansar, gaudir del silenci i la bellesa dels paisatges.
Hotel Niilanpää:
Situat a 80 metres de l'edifici principal, ofereix 34
habitacions amb dutxa/WC, televisió, telèfon, assecador i
màquina de té. Els àpats i sauna es fan a l'edifici principal i
estan inclosos als preus. Les habitacions per a dues persones
tenen dos llits individuals bé de costat, bé un davant de
l´altre. Ocupació per a 2 o 3 persones.

Cabanes de Troncs:
Cabanes de 44 m2 per ocupacions de 3 o 4 persones.
Situades a 300-500 metres de l'edifici principal. Disposen
d'un dormitori doble, saló amb llar de foc i sofà llit doble,
cuina totalment equipada, sauna i dutxa amb wc. El preu
inclou llençols, tovalloles i la neteja final. Els menjars es
serveixen a l'edifici principal.

EL PREU INCLOU:










Vols d'anada i tornada de Barcelona o Madrid a Ivalo (via Hèlsinki).
Taxes d'aeroport, suplement de combustible i 1 maleta facturada per persona.
Trasllats Aeroport - Hotel - Aeroport en Bus regular.
4 Nits a l'allotjament seleccionat a Kiilopää (Lapònia).
Mitja Pensió (Esmorzar + Sopar).
Robes tèrmiques per a 3 dies complets.
Excursió amb moto de neu pels turons de Lapònia amb 1 moto cada 2 persones.
Excursió per visitar la casa del Pare Noel.
Ús de les saunes (pública de l'hotel o privades de les cabanes).

EL PREU NO INCLOU:






Neteja diària o canvi de tovalloles en habitacions i cabanes.
Ús de la sauna tradicional de fum (es reserva i es paga a recepció).
MOTOS DE NEU: Inclou una moto cada dues persones. Si es prefereix una moto per persona el
suplement és de 45 €. Per conduir les motos cal tenir carnet de cotxe. Les motos tenen una
assegurança amb una franquícia en cas de danys de 850 € (pot reduir-se a 150 €, pagant un extra de
15 €). Els nens viatgen amb un trineu estirat per la moto-neu del guia.
VESTITS I ROBES TÈRMIQUES: S'inclou el lloguer per a 3 dies complets però cal pagar 21 € per a la
recollida i neteja després del seu ús.
Consulta assegurances opcionals de cancel·lació i assistència
Viatge organitzat per Tourist Forum / Reserves a Viatges Pujol, S.A. (GC-150)
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