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Wstęp 
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. Zależy nam na tym, aby pokazać 
prawdziwe oblicza Laponii i dać możliwość poznania kultury i sposobu życia w Laponii od 
lokalnych mieszkańców, unikając w jak największym stopniu miejsc masowej turystyki. Ofertę 
wycieczek kierujemy przede wszystkim do osób, które kochają i szanują naturę oraz nie boją 
się żadnych wyzwań. 

Zapraszamy Was do zapoznania się ze wszystkimi możliwościami, jakich można doświadczyć 
w Laponii! O każdej oferowanej przez nas aktywności znajdziecie szczegółowe informacje w 
opisie. Wszystkie z nich zostały przez nas wypróbowane i przetestowane, dzięki czemu 
możemy zagwarantować najbardziej profesjonalną, bezpieczną i najlepszą jakość usług. 
Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom autentycznych doświadczeń z podróży i 
fantastycznych wspomnień. 

Ilość osób: 
Każda wycieczka startuje przy minimalnej ilości 2 osób dorosłych. W przypadku wycieczek 
prywatnych, to oczywiście jesteście na nich sami z przewodnikiem. Na wycieczkach 
otwartych w grupie będzie maksymalnie 8 uczestników.  

Jeśli podróżujecie w większej grupie niż 8 osób, również prosimy o kontakt  
(ostrafinka@gmail.com). Postaramy się sprostać Waszym indywidualnym oczekiwaniom. 

Jeśli podróżujesz solo i jesteś zainteresowany/a naszymi wycieczkami również prosimy o 
kontakt  (ostrafinka@gmail.com). Jest duża szansa, że znajdziemy dla Ciebie grupę, do której 
mógłbyś/mogłabyś dołączyć 

Dzieci: 
Proszę dokładnie zapoznajcie się z opisami naszych wycieczek, ze względu na długość 
trwania i ujemną temperaturę nie wszystkie z programów są adekwatne dla dzieci w każdym 
wieku. Dzieciom do 12 lub 13 r.ż. (szczegóły w opisach wycieczek) przysługuje cena ulgowa. 
Powyżej tego wieku dzieci płacą pełną cenę wycieczki, jak dorośli.  

Język: 
Nasi lokalni przewodnicy mówią w języku angielskim i każda z wycieczek jest w tym języku 
prowadzona. Jeśli zależy Wam na języku polskim, prosimy o zaznaczenie tego w kontakcie z 
nami (ostrafinka@gmail.com). Tylko wycieczki z Asią Kananen są prowadzone w języku 
polskim. W zależności od dostępności naszej polskiej przewodniczki, postaramy się sprostać 
Waszym oczekiwaniom. 

Czas trwania: 
Wycieczki w ofercie mają podany czas trwania, których nie możemy skrócić lub przedłużyć. 

Jeśli zależy Wam na większej elastyczności to możemy przygotować dla Was ofertę 
indywidualną, gdzie przewodnik jest do Waszej dyspozycji przez 24h, a wycieczki są prywatne 
i zmodyfikowane do Waszych potrzeb. 
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Transport: 
W każdej z wycieczek oferujemy transport w promieniu 10 km od centrum Rovaniemi. Jeśli 
potrzebujecie transportu z/do bardziej odległego miejsca, skontaktujcie się z nami mailowo 
(ostrafinka@gmail.com), a my zobaczymy czy transport będzie możliwy i za jaką opłatą. 
Podczas procesu rezerwacyjnego podamy dokładną godzinę odbioru, w zależności od 
Waszego miejsca pobytu. 

Rezerwacja: 
Aby zarezerwować wycieczkę należy skontaktować się z nami mailowo 
(ostrafinka@gmail.com). Po pisemnym potwierdzeniu i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej w 
wysokości 30% wysokości wycieczki rezerwacja jest gotowa. Rezerwacja jest równoważna z 
zaakceptowaniem Regulaminu. 

Anulacja: 
Można anulować rezerwację bez podania przyczyny do jednego dnia przed wycieczką. O 
każdej zmianie czy anulacji należy mailowo nas poinformować (ostrafinka@gmail.com). 
Szczegółowe koszta anulacji znajdują się w Regulaminie. 
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Zorza polarna 
Rovaniemi to jedno z najlepszych miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć zorzę polarną, można 
ją tu zobaczyć przez ok. 150 nocy w roku od końca sierpnia do połowy kwietnia. Zorza polarna 
jest widoczna tylko wtedy, gdy jest przynajmniej częściowo czyste niebo i dobra aktywność 
słoneczna. Odkryj piękno zorzy polarnej, polując na nią na wycieczce samochodowej, skuterem 
śnieżnym lub zaprzęgiem reniferów czy psów husky. 

Polowanie na zorzę 

Cena 125€/dorosły 90€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 3h 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Wyjeżdżamy ok. 50 km od centrum Rovaniemi, aby uciec przed zanieczyszczeniami 
światłami miasta, wybieramy kierunek w zależności od prognozy na daną noc. 

Czas startu wycieczki jest elastyczny, informujemy uczestników o której startujemy dzień 
wcześniej lub w dniu samej wycieczki, żeby odczytane przez nas prognozy na niebie były jak 
najbardziej dokładne; zazwyczaj startujemy między 18:00 a 20:00. Każda zorza jest inna, 
różnią się kolorami, intensywnością, szybkością ruchu, mają różne kształty. Czasami słaba 
zorza nie jest widoczna gołym okiem, ale już soczewka aparatu może ją wychwycić. Zorza 
polarna to zjawisko naturalne i nie możemy zagwarantować, że je zobaczysz, dlatego jeśli 
uznamy, że prognoza nie daje nam dobrych szans, o tym szczerze informujemy i wtedy 
decyzję pozostawiamy Wam czy podejmujecie ryzyko, czy odpuszczacie tą próbę (wtedy 
cena anulowania rezerwacji będzie symboliczna 20€). 

Polowanie na zorzę: długi program 

Cena 175€/dorosły 130€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 6-7h 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Nasza wyprawa zaczyna się w Rovaniemi. Jedziemy tak daleko, jak trzeba, aby mieć jak 
największą szansę zobaczenia zorzy polarnej. Nie mamy limitu kilometrów. Na tą wycieczkę 
radzimy zabrać ze sobą paszporty, bo jest opcja że wylądujemy poza granicami Finlandii np. 
w Szwecji, jeśli tylko prognozy będą na to wskazywać, że tej nocy jest to najlepsze miejsce. 

Czas startu wycieczki jest elastyczny, informujemy uczestników o której startujemy dzień 
wcześniej lub w dniu samej wycieczki, żeby odczytane przez nas prognozy na niebie były jak 
najbardziej dokładne; zazwyczaj startujemy między 18:00 a 20:00. Każda zorza jest inna, 
różnią się kolorami, intensywnością, szybkością ruchu, mają różne kształty. Czasami słaba 
zorza nie jest widoczna gołym okiem, ale już soczewka aparatu może ją wychwycić. Zorza 
polarna to zjawisko naturalne i nie możemy zagwarantować, że je zobaczysz, dlatego jeśli 
uznamy, że prognoza nie daje nam dobrych szans, o tym szczerze informujemy i wtedy 
decyzję pozostawiamy Wam czy podejmujecie ryzyko, czy odpuszczacie tą próbę (wtedy 
cena anulowania rezerwacji będzie symboliczna 20€). 

	



Nocna wycieczka na skuterach śnieżnych 

Cena dla 1-2 osób:  235€/dorosły 
Cena dla 3-4 osób: 200€/dorosły 
Cena pow. 5 osób: 180€/dorosły 
Cena 105€/dziecko (7-13 lat) 

Czas trwania 2,5h + 30 min przygotowania i instrukcji jazdy + czas transportu do garażu i z 
powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Dlaczego by nie zapolować na zorzą polarną podczas wycieczki skuterem śnieżnym? 
Skutery dają lepszy dostęp do serca natury, łatwo i szybko można uciec na nich od świateł 
miasta. Aby dostać się do najlepszych dzikich miejsc, przeżyjecie jazdę skuterami śnieżnymi 
przez zaśnieżony las, a także po zamarzniętych jeziorach, a przy odrobinie szczęścia i dobrej 
pogodzie będziecie mogli podziwiać piękną zorzę polarną. Wybrana trasa będzie 
uwzględniać Wasze potrzeby, prędkość jazdy będzie dopasowana do umiejętności 
kierujących skuterami oraz do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego. Podczas 
postojów będzie czas na pamiątkowe zdjęcia. Czas jazdy to ok. 2,5 godziny, jednak może się 
różnić, jeśli zdecydujecie się na dłuższe obserwowanie zorzy polarnej podczas postoju. Ta 
wycieczka jest prywatna, nie będzie z Wami nikogo innego oprócz przewodnika. 

Wycieczka jest adekwatna dla dzieci powyżej 7 r.ż. Dzieci poniżej 140 cm wzrostu jadą w przyczepce ciągniętej 
przez skuter przewodnika, dzieci powyżej 140 cm mogą jechać jako pasażerowie na skuterze śnieżnym, jednak 
cena wtedy zmienia się na cenę jak dla dorosłego. Dwie osoby jadą na jednym skuterze śnieżnym, jest możliwość 
zamiany kierującego podczas wycieczki. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można wykupić opcję jazdy 
solo (+ 80€). Osoba kierująca skuterem śnieżnym musi mieć skończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy kat. B. 
Proszę pamiętać o zabraniu prawa jazdy ze sobą na wycieczkę lub posiadać jego zdjęcie. Cena zawiera 
wypożyczenie profesjonalnego stroju na skuter śnieżny (buty, kombinezon, rękawice, kask). Obserwacje zorzy 
polarnej zależą od warunków pogodowych i aktywności słonecznej, więc nie są w żaden sposób gwarantowane! 

Nocny przejazd w saniach z reniferami 2,5-3,5 km 

Cena 150€/dorosły 100€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 2h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Na naszym nocnym safari będziemy cieszyć się przejażdżką saniami z reniferami przez 
ciemny i cichy las i będziemy wypatrywać zorzy polarnej na niebie. Po przejażdżce czekają na 
Was gorące napoje i tradycyjne fińskie ciasto w ciepłej chatce. Przy ognisku możemy 
porozmawiać o lapońskim stylu życia i hodowli reniferów w Laponii. 

Tylko wtorki, czwartki lub soboty. Dystans zależy od ilości śniegu na drodze (zazwyczaj krótszy dystans jest na 
początku i końcu sezonu, czyli listopad i kwiecień). Obserwacje zorzy polarnej zależą od warunków pogodowych i 
aktywności słonecznej, więc nie są w żaden sposób gwarantowane! 

	



Nocny przejazd zaprzęgiem husky 

Cena 195€/dorosły 140€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 2h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Będziecie jechać w saniach prowadzonych przez jednego z naszych przewodników. 
Więc wszystko, co musicie zrobić, to usiąść wygodnie i cieszyć się arktyczną cichą nocą. W 
połowie drogi zatrzymujemy się przy naszym budynku kota, i przy ognisku serwujemy gorącą 
czekoladę oraz pieczemy kiełbaski i pianki. Obok koty jest jezioro, którego otwarta przestrzeń 
daje najlepszą okazję do zobaczenia nocnego nieba w całej jego okazałości. Mamy nadzieję, 
że tej nocy uda nam się zaobserwować tańczącą zorzę. 

Ta wycieczka jest zalecana tylko dla dorosłych. Obserwacje zorzy polarnej zależą od warunków pogodowych i 
aktywności słonecznej, więc nie są w żaden sposób gwarantowane! 

Nocna sauna nad jeziorem z kolacją i zorzą polarną 

Cena 160€/dorosły 100€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 4h + czas transportu do sauny i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 7 uczestników 

Opis: Na tej wycieczce łączymy wszystko, co oznacza tradycyjną fińską przygodę: saunę, 
morsowanie, możliwość zobaczenia zorzy polarnej i kolację ze świeżo pieczonym łososiem w 
przytulnym drewnianym domku z dala od miejskiego zgiełku.  

Aby zobaczyć tańczące zorzowe światła na niebie, zabierzemy Was do położonej za miastem 
tradycyjnej fińskiej sauny nad jeziorem. Wszystko czego potrzebujesz to szczęście, ciemna i 
bezchmurna noc. Kiedy sauna będzie nagrzana, zaczyna się czas na relaks. Klasyczny 
nordycki sposób polega na spędzeniu 10-15 minut w saunie, a następnie wskoczeniu do 
lodowatej wody lub dużej sterty krystalicznie białego śniegu! Zimne zanurzenie po gorącej 
sesji zwiększa przepływ krwi, zmniejsza ciśnienie i podnosi poziom endorfin! Ale oczywiście 
to Wy decydujecie, jak chcecie spędzić ten czas. Po tym wyjątkowym fińskim spa jest czas na 
małą kolację. Czas saunowania to ok. 2h. Ręczniki i klapki są zapewnione. Ponieważ to nie jest 
prywatna wycieczka i oprócz Was znajdą się na niej inne osoby, musicie ze sobą zabrać strój 
kąpielowy.  

Wycieczka jest adekwatna dla dzieci powyżej 4 r.ż. *Obserwacje zorzy polarnej zależą od warunków pogodowych i 
aktywności słonecznej, więc nie są w żaden sposób gwarantowane!Ta wycieczka nie odbywa się we wtorki i w 
niedziele.   

	



Rakiety śnieżne 
Rakiety śnieżne to łatwa zimowa aktywność i fantastyczny sposób na cieszenie się spokojem 
i pięknem zimy na pokrytych śniegiem lasach, bagnach i wzgórzach Finlandii. Nieprzekraczalne 
latem miejsca z trudnym terenem można eksplorować na rakietach śnieżnych, a nawet gruba 
warstwa śniegu nie stanowi problemu ze względu na kształt rakiety – rozkłada ona ciężar ciała 
tak, że nie zapadamy się całkowicie w śnieg. A co więcej, śnieg często sprawia, że Wasza ścieżka 
jest miękka i gładka, bez względu na to, co znajduje się pod spodem. 

Hiking w lesie na rakietach śnieżnych 

Cena 100€/dorosły 65€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 2,5h + czas transportu do hotelu i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Ta wycieczka jest idealna dla tych osób, które chcą wypróbować rakiety śnieżne w 
spokojnym lesie z dala od miasta, gdzie możecie doświadczyć prawdziwej ciszy. Najpierw 
otrzymacie kilka instrukcji, jak je zakładać i jak ich używać - bez obaw, nie potrzebujecie 
żadnych specjalnych umiejętności, aby korzystać z rakiet śnieżnych. Samodzielne 
spacerowanie w rakietach śnieżnych jest bardzo łatwe i przyjemne. W trakcie wycieczki 
będzie przerwa na rozpalenie ogniska, gdzie w uroczej, zimowej atmosferze będziemy 
delektować się gorącym napojem i słodkimi bułeczkami lub kiełbaską z renifera. Dystans do 
przejścia będzie dopasowany do potrzeb uczestników. 

Hiking w kanionie przy zamarzniętych wodospadach 

Cena 150€/dorosły 100€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 4h + czas transportu do kanionu i z powrotem (uwaga! długi czas dojazdu, 
trasa ponad 100km) 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Odkryjcie zapierający dech w piersiach kanion Korouoma podczas tej całodniowej 
wycieczki. Kanion ma 130 m głębokości i jest jedynym takim miejscem w Finlandii, gdzie 
można podziwiać majestatycznie wyglądające zamarznięte wodospady. Przewodnik 
poprowadzi Was 5-kilometrową trasą do najlepszych miejsc, w których będziecie mogli 
podziwiać spektakularne formacje lodowe. Będziemy poruszać się na rakietach śnieżnych, 
które bardzo ułatwią zimowy hiking szczególnie na stromych odcinkach szlaku. Na dole 
kanionu zrobimy sobie również dłuższy postój, żeby chwilę odpocząć i posilić się lokalnymi 
smakołykami.  

	



Farma reniferów 
W fińskiej Laponii jest więcej reniferów niż ludzi: w regionie żyje około 180 000 ludzi i 220 000 
reniferów. Przez większość część roku pasą się na polach i w lasach. Renifery to na wpół dzikie 
zwierzęta, dlatego nawet jeśli uda się Wam je zobaczyć na łonie natury, to nie pozwolą, aby 
do nich blisko podejść. Zapraszamy Was do odwiedzenia autentycznej farmy reniferów, w której 
tradycje hodowli reniferów pozostają w rodzinie od co najmniej 1800 roku i są przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. A od końca XX wieku ta farma rozwija także ofertę turystyczną.  

Zimowa wizyta na farmie reniferów + przejazd w saniach 400 m*  

Cena 85€/dorosły 55€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 1,5h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Doskonała okazja, aby zobaczyć autentyczną lapońską farmę reniferów z ponad 200 
reniferami. Dowiecie się o codziennym życiu pasterzy reniferów i o tym, jak wygląda życie 
reniferów w ciągu roku. Jeśli pozwoli na to zimowa pogoda*, będziecie mieli również okazję 
doświadczyć najbardziej tradycyjnego środka transportu w Laponii: sań z reniferami. 

Wizyta na farmie i przejazd w saniach 2,5 km 

Cena 120€/dorosły 80€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 2,5h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Czeka na Was magiczne przeżycie! Będziemy podróżować w kuligu z reniferami przez 
zaśnieżone lasy, a Wy będziecie mieć doskonałą okazję do relaksu i dobrej zabawy. Jeśli 
będziecie mieć szczęście, to możecie zobaczyć w lesie także inne arktyczne zwierzęta. Kiedy 
wrócimy z tego 2,5-kilometrowego reniferowego przejazdu, na farmie czeka na Was filiżanka 
ciepłej kawy lub herbaty i tradycyjne fińskie ciasteczka. 

Wizyta na farmie i długi przejazd w saniach 3,5 km 

Cena 140€/dorosły 95€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 3,5h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Czeka na Was magiczne przeżycie! Będziemy podróżować w kuligu z reniferami przez 
zaśnieżone lasy, a Wy będziecie mieć doskonałą okazję do relaksu i dobrej zabawy. Jeśli 
będziecie mieć szczęście, to możecie zobaczyć w lesie także inne arktyczne zwierzęta. Kiedy 
wrócimy z tego 3,5-kilometrowego reniferowego przejazdu, na farmie czeka na Was filiżanka 
ciepłej kawy lub herbaty i tradycyjne fińskie ciasteczka. 

	



Wizyta i przejazd w saniach 2,5 km oraz ice fishing 

Cena 170€/dorosły 120€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 3,5h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Zarówno wypas reniferów, jak i wędkarstwo podlodowe są od setek lat ważną częścią 
życia w Laponii. Zapraszamy do przyłączenia się do tej podwójnej przygody, podczas której 
będziemy doświadczać dobrodziejstw lapońskiej przyrody! Wędkarstwo podlodowe to jedno 
z naszych największych hobby: chętnie zabierzemy Was ze sobą na zamarznięte jezioro i 
pokażemy, o co w tym wszystkim chodzi. Długość niezapomnianego reniferowego przejazdu 
w zimowym lesie to 2,5 km. 

Ta wycieczka odbywa się tylko w poniedziałki, wtorki, soboty. 

Nocny przejazd w saniach 2,5-3,5 km  

Cena 150€/dorosły 100€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 2h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Na naszym nocnym safari będziemy cieszyć się przejażdżką saniami z reniferami przez 
ciemny i cichy las i będziemy wypatrywać zorzy polarnej na niebie. Po przejażdżce czekają na 
Was gorące napoje i tradycyjne fińskie ciasto w ciepłej chatce. Przy ognisku możemy 
porozmawiać o lapońskim stylu życia i hodowli reniferów w Laponii. 

Ta wycieczka odbywa się tylko wtorki, czwartki lub soboty. Dystans zależy od ilości śniegu na drodze (zazwyczaj 
krótszy dystans jest na początku i końcu sezonu, czyli listopad i kwiecień). Obserwacje zorzy polarnej zależą od 
warunków pogodowych i aktywności słonecznej, więc nie są w żaden sposób gwarantowane! 

Ceremonia lapońska  

Cena 20€/dorosły 15€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 30 min 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Skorzystajcie z wyjątkowej okazji, aby poznać Lapońskiego Szamana. Podczas 
spotkania zostaniecie zabrani w podróż rozbudzającą Wasze zmysły. Posłuchacie opowieści o 
Laponii, poznacie tajemnice tych ziem, a wszystko w akompaniamencie mistycznych melodii 
tradycyjnego bębna. 

Jest to dodatkowa opcja, którą można łączyć z innymi atrakcjami na farmie reniferów. 

	



Farma psów husky 
Psie zaprzęgi są od tysięcy lat integralnym środkiem transportu w arktycznych regionach świata. 
Chociaż dziś jest to przede wszystkim działalność turystyczna, ponieważ zmotoryzowane środki 
transportu w dużej mierze zastąpiły tradycyjne psie zaprzęgi. Mimo to przejazd zaprzęgiem psów 
husky to jest wyjątkowe doświadczenie i jedna z najbardziej niezapomnianych zimowych atrakcji. 
Obserwowanie psów w swoim żywiole jest niemal magiczne, a poczucie prędkości w sunących 
po śniegu saniach, sprawi, że będziecie chcieć jeszcze więcej! Farma, do której Was zapraszamy 
jest położona w środku czystych lapońskich lasów, z dala od zgiełku i pośpiechu miasta. Jest 
prowadzona przez fińską rodzinę, w której psy traktowane są jak jej członkowie. W tej chwili 
znajduje się na niej 46 psów rasy alaskan husky. 

Wizyta na farmie i przejazd zaprzęgiem 5 km 

Cena 140€/dorosły 105€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 1,5h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Wycieczka dla całej rodziny! Ten dystans jest najbardziej odpowiedni dla rodzin z 
małymi dziećmi lub osób starszych. Spotkanie na farmie zaczniemy od zasad bezpieczeństwa 
i instrukcji jazdy, a następnie wyruszycie zaprzęgami do białego, zaśnieżonego lasu. Czas 
jazdy to ok. 30 minut. Gdy wrócicie na farmę, to będzie dobry czas, aby podziękować 
pieskom za wspólną jazdę i poznać ich imiona. Będzie można też ogrzać się w ciepłej jurcie i 
napić gorącego napoju, a maszerzy w tym czasie chętnie odpowiedzą na Wasze pytania 
związane z psimi zaprzęgami. 

Jazda zaprzęgami to świetna zabawa, szczególnie kiedy możesz sam prowadzić swój zaprzęg. Zazwyczaj w 
jednych saniach są dwie osoby dorosłe, jedna prowadzi, a druga siedzi w saniach; w połowie wycieczki można się 
zamienić. Dzieci siedzą z jedną osobą dorosłą na saniach. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można 
wykupić opcję jazdy solo (+100€). Osoba kierująca zaprzęgiem musi mieć skończone 18 lat. 

Wizyta na farmie i przejazd zaprzęgiem 10 km 

Cena 170€/dorosły 135€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 2,5h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Trasa średniodystansowa jest odpowiednia dla większości podróżników ze starszymi 
dziećmi lub bez. Spotkanie na farmie zaczniemy od zasad bezpieczeństwa i instrukcji jazdy, a 
następnie wyruszycie zaprzęgami do białego, zaśnieżonego lasu. Czas jazdy to ok. 1 godzina. 
Gdy wrócicie na farmę, to będzie dobry czas, aby podziękować pieskom za wspólną jazdę i 
poznać ich imiona. Będzie można też ogrzać się w ciepłej jurcie i napić gorącego napoju, a 
maszerzy w tym czasie chętnie odpowiedzą na Wasze pytania związane z psimi zaprzęgami. 

Jazda zaprzęgami to świetna zabawa, szczególnie kiedy możesz sam prowadzić swój zaprzęg. Zazwyczaj w 
jednych saniach są dwie osoby dorosłe, jedna prowadzi, a druga siedzi w saniach; w połowie wycieczki można się 
zamienić. Dzieci siedzą z jedną osobą dorosłą na saniach. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można 
wykupić opcję jazdy solo (+100€). Osoba kierująca zaprzęgiem musi mieć skończone 18 lat. 

	



Wizyta na farmie i przejazd zaprzęgiem 20 km 

Cena 260€/dorosły 215€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 3,5h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Ta wycieczka jest idealna dla osób, które szukają dłuższej przygody, jednakże nie jest 
zalecana dla małych dzieci. Poczujcie szybkość i pęd pośród czystej, pięknej natury wokół 
siebie. Spotkanie na farmie zaczniemy od zasad bezpieczeństwa i instrukcji jazdy, a następnie 
wyruszycie zaprzęgami pokonując leśne drogi i zamarznięte bagna. W trakcie jazdy będziecie 
mogli podziwiać wspaniałe widoki na szlakach. Podczas tej wycieczki czeka Was także 
przerwa na lunch przy ognisku. Czas jazdy to ok. 2 godziny. Gdy wrócicie na farmę, to będzie 
dobry czas, aby podziękować pieskom za wspólną jazdę i poznać ich imiona. Będzie można 
też ogrzać się w ciepłej jurcie i napić gorącego napoju, a maszerzy w tym czasie chętnie 
odpowiedzą na Wasze pytania związane z psimi zaprzęgami. 

Jazda zaprzęgami to świetna zabawa, szczególnie kiedy możesz sam prowadzić swój zaprzęg. Zazwyczaj w 
jednych saniach są dwie osoby dorosłe, jedna prowadzi, a druga siedzi w saniach; w połowie wycieczki można się 
zamienić. Dzieci siedzą z jedną osobą dorosłą na saniach. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można 
wykupić opcję jazdy solo (+100€). Osoba kierująca zaprzęgiem musi mieć skończone 18 lat. 

Wizyta na farmie i przejazd zaprzęgiem nocą 

Cena 195€/dorosły 140€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 2h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Będziecie jechać w saniach prowadzonych przez jednego z naszych przewodników. 
Więc wszystko, co musicie zrobić, to usiąść wygodnie i cieszyć się arktyczną cichą nocą. W 
połowie drogi zatrzymujemy się przy naszym budynku kota, i przy ognisku serwujemy gorącą 
czekoladę oraz pieczemy kiełbaski i pianki. Obok koty jest jezioro, którego otwarta przestrzeń 
daje najlepszą okazję do zobaczenia nocnego nieba w całej jego okazałości. Mamy nadzieję, 
że tej nocy uda nam się zaobserwować tańczącą zorzę. 

Ta wycieczka jest zalecana tylko dla osób dorosłych. Obserwacje zorzy polarnej zależą od warunków pogodowych 
i aktywności słonecznej, więc nie są w żaden sposób gwarantowane! 

	



Skutery śnieżne 
Przemierzanie Laponii na skuterach śnieżnych to prawdziwa eskapada i niesamowite przeżycie! 
Dawka ekscytacji i adrenaliny podnosi się już w momencie odpalania silnika. W Finlandii są setki 
kilometrów tras biegnących przez lasy, góry, zamarznięte jeziora, rzeki i bagna. I te piękne, 
arktyczne krajobrazy można podziwiać podczas wycieczki. Wycieczka na skuterach śnieżnych 
w Laponii to wyprawa, która z pewnością zostanie zapamiętana na całe życie! 

Rodzinna wycieczka na skuterach śnieżnych: SNOW FUN 

Cena dla 1-2 osób:  205€/dorosły 
Cena dla 3-4 osób: 170€/dorosły 
Cena pow. 5 osób: 150€/dorosły 
Cena 85€/dziecko (3-13 lat) 

Czas trwania 1,5h + 30 min przygotowania i instrukcji jazdy + czas transportu do garażu i z 
powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Na rodzinnej wycieczce na skuterach śnieżnych każdy może dobrze się bawić! Jazda po 
lśniącym śniegu i manewrowanie na leśnych szlakach zapewni wszystkim ekscytujący 
dreszczyk emocji. To z pewnością będzie wielkie przeżycie i niezapomniana przygoda dla 
małych i dużych. Przewodnik zabierze Was do najpiękniejszych zakątków okolicy. Będziecie 
mogli cieszyć się pięknym lapońskim krajobrazem jak nigdy dotąd. Jeśli warunki będą 
odpowiednie czeka Was również przejazd po zamarzniętej rzece. Ta wycieczka jest 
odpowiednia dla początkujących oraz rodzin z mniejszymi dziećmi.  

Wybrana trasa będzie uwzględniać Wasze potrzeby, prędkość jazdy będzie dopasowana do 
umiejętności kierujących skuterami oraz do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu 
drogowego. Podczas postojów będzie czas na pamiątkowe zdjęcia. Czas jazdy to ok. 1,5 
godziny. Ta wycieczka jest prywatna, nie będzie z Wami nikogo innego oprócz przewodnika. 

Wycieczka jest adekwatna dla dzieci od 3 r.ż. Dzieci poniżej 140 cm wzrostu jadą w przyczepce ciągniętej przez 
skuter przewodnika, dzieci powyżej 140 cm mogą jechać jako pasażerowie na skuterze śnieżnym, jednak cena 
wtedy zmienia się na cenę jak dla dorosłego. Dwie osoby jadą na jednym skuterze śnieżnym, jest możliwość 
zamiany kierującego podczas wycieczki. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można wykupić opcję jazdy 
solo (+ 80€). Osoba kierująca skuterem śnieżnym musi mieć skończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy kat. B. 
Proszę pamiętać o zabraniu prawa jazdy ze sobą na wycieczkę lub posiadać jego zdjęcie. Cena zawiera 
wypożyczenie profesjonalnego stroju na skuter śnieżny (buty, kombinezon, rękawice, kask).  

	



Wycieczka na skuterach śnieżnych: SNOW ADVENTURE 

Cena dla 1-2 osób:  245€/dorosły 
Cena dla 3-4 osób: 200€/dorosły 
Cena pow. 5 osób: 180€/dorosły 
Cena 105€/dziecko (7-13 lat) 

Czas trwania 2,5h + 30 min przygotowania i instrukcji jazdy + czas transportu do garażu i z 
powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Przeżyjcie ekscytującą i niezapomnianą przygodę jazdy skuterem śnieżnym po Kole 
Podbiegunowym. Rekreacyjna jazda na skuterach śnieżnych jest tutaj niezwykle popularna, 
ponieważ jest szybka i przyjemna. Przewodnik zabierze Was do najpiękniejszych zakątków 
okolicy. Będziecie mogli cieszyć się pięknym lapońskim krajobrazem jak nigdy dotąd. Jeśli 
warunki będą odpowiednie czeka Was również przejazd po zamarzniętej rzece. Ta wycieczka 
jest odpowiednia dla osób początkujących oraz rodzin z większymi dziećmi.  

Wybrana trasa będzie uwzględniać Wasze potrzeby, prędkość jazdy będzie dopasowana do 
umiejętności kierujących skuterami oraz do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu 
drogowego. Podczas postojów będzie czas na pamiątkowe zdjęcia. Czas jazdy to ok. 2,5 
godziny. Ta wycieczka jest prywatna, nie będzie z Wami nikogo innego oprócz przewodnika. 

Wycieczka jest adekwatna dla dzieci od 7 r.ż. Dzieci poniżej 140 cm wzrostu jadą w przyczepce ciągniętej przez 
skuter przewodnika, dzieci powyżej 140 cm mogą jechać jako pasażerowie na skuterze śnieżnym, jednak cena 
wtedy zmienia się na cenę jak dla dorosłego. Dwie osoby jadą na jednym skuterze śnieżnym, jest możliwość 
zamiany kierującego podczas wycieczki. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można wykupić opcję jazdy 
solo (+ 80€). Osoba kierująca skuterem śnieżnym musi mieć skończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy kat. B. 
Proszę pamiętać o zabraniu prawa jazdy ze sobą na wycieczkę lub posiadać jego zdjęcie. Cena zawiera 
wypożyczenie profesjonalnego stroju na skuter śnieżny (buty, kombinezon, rękawice, kask). 

Długa wycieczka na skuterach śnieżnych: SNOW PRO 

Cena dla 1-2 osób:  275€/dorosły 
Cena dla 3-4 osób: 240€/dorosły 
Cena pow. 5 osób: 220€/dorosły 

Czas trwania 3,5h + 30 min przygotowania i instrukcji jazdy + czas transportu do garażu i z 
powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Chcecie wypróbować długą wycieczkę na skuterach śnieżnych w Laponii? To 
doświadczenie dla tych, którzy szukają prawdziwego zastrzyku adrenaliny. Wyjątkowy i 
różnorodny arktyczny krajobraz tworzy surrealistyczne wrażenia, a skuter śnieżny to idealny 
sposób na dotarcie w głąb dzikiej Laponii. Jazda po rozległych przestrzeniach, jakie oferuje 
Koło Podbiegunowe daje ekstremalne poczujcie wolności. A otwarta konstrukcja skutera 
śnieżnego sprawia, że jest to idealny pojazd do odkrywania nowych terenów i zbliżania się do 
natury. Chwyćcie kaski, bo czeka na Was piękna śnieżna dzicz!  

	



Wybrana trasa będzie uwzględniać Wasze potrzeby, prędkość jazdy będzie dopasowana do 
umiejętności kierujących skuterami oraz do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu 
drogowego. Podczas postojów będzie czas na pamiątkowe zdjęcia. Czas jazdy to ok. 3,5 
godziny. Ta wycieczka jest prywatna, nie będzie z Wami nikogo innego oprócz przewodnika. 

Wycieczka jest adekwatna dla dzieci od 14 r.ż. Dzieci poniżej 140 cm wzrostu jadą w przyczepce ciągniętej przez 
skuter przewodnika, dzieci powyżej 140 cm mogą jechać jako pasażerowie na skuterze śnieżnym, jednak cena 
wtedy zmienia się na cenę jak dla dorosłego. Dwie osoby jadą na jednym skuterze śnieżnym, jest możliwość 
zamiany kierującego podczas wycieczki. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można wykupić opcję jazdy 
solo (+ 80€). Osoba kierująca skuterem śnieżnym musi mieć skończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy kat. B. 
Proszę pamiętać o zabraniu prawa jazdy ze sobą na wycieczkę lub posiadać jego zdjęcie. Cena zawiera 
wypożyczenie profesjonalnego stroju na skuter śnieżny (buty, kombinezon, rękawice, kask). 

Wycieczka jest realizowana od stycznia ze względu na dłuższą porę ze słońcem ponad linią horyzontu. 

Wycieczka na skuterach śnieżnych plus ice fishing 

Cena dla 1-2 osób:  245€/dorosły 
Cena dla 3-4 osób: 210€/dorosły 
Cena pow. 5 osób: 190€/dorosły 
Cena 115€/dziecko (7-13 lat) 

Czas trwania 3,5h + 30 min przygotowania i instrukcji jazdy + czas transportu do garażu i z 
powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Wycieczka na skuterach śnieżnych połączona z wędkarstwem podlodowym to świetny 
sposób na spędzenie zimowego dnia jak typowy Fin. Przewodnik zabierze Was przez 
zaśnieżony arktyczny las do zamarzniętego jeziora, do którego docierają tylko skutery 
śnieżne. Leśny szlak ma zapierające dech w piersiach widoki, gdzie możecie zrobić piękne 
pamiątkowe zdjęcia. Po przybyciu do zamarzniętego jeziora przewodnik nauczy Was, jak 
zrobić dziurę w lodzie i jakie są najlepsze techniki łowienia ryb! Po krótkiej instrukcji sami 
spróbujecie swojego szczęścia w wędkowaniu podlodowym. Przewodnik również rozpali 
ognisko, przy którym możecie się rozgrzać. Przy ognisku będziecie mogli także spróbować 
typowej przekąski i napić się czegoś ciepłego. Ciekawe, czy po odbytej wycieczce będziecie 
lepiej rozumieć lokalne życie? 

Wybrana trasa będzie uwzględniać Wasze potrzeby, prędkość jazdy będzie dopasowana do 
umiejętności kierujących skuterami oraz do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu 
drogowego. Podczas postojów będzie czas na pamiątkowe zdjęcia. Czas jazdy na skuterach i 
czas łowienie ryb z przerębla jest odpowiednio dopasowany w zależności od Waszego 
zainteresowania każdą z tych dwóch czynności. Ta wycieczka jest prywatna, nie będzie z 
Wami nikogo innego oprócz przewodnika. 

Wycieczka jest adekwatna dla dzieci powyżej 7 r.ż. Dzieci poniżej 140 cm wzrostu jadą w przyczepce ciągniętej 
przez skuter przewodnika, dzieci powyżej 140 cm mogą jechać jako pasażerowie na skuterze śnieżnym, jednak 
cena wtedy zmienia się na cenę jak dla dorosłego. Dwie osoby jadą na jednym skuterze śnieżnym, jest możliwość 
zamiany kierującego podczas wycieczki. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można wykupić opcję jazdy 
solo (+ 80€). Osoba kierująca skuterem śnieżnym musi mieć skończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy kat. B. 
Proszę pamiętać o zabraniu prawa jazdy ze sobą na wycieczkę lub posiadać jego zdjęcie. Cena zawiera 
wypożyczenie profesjonalnego stroju na skuter śnieżny (buty, kombinezon, rękawice, kask). 

	



Nocna wycieczka na skuterach śnieżnych 

Cena dla 1-2 osób:  235€/dorosły 
Cena dla 3-4 osób: 200€/dorosły 
Cena pow. 5 osób: 180€/dorosły 
Cena 105€/dziecko (7-13 lat) 

Czas trwania 2,5h + 30 min przygotowania i instrukcji jazdy + czas transportu do garażu i z 
powrotem 
Min. 2 uczestników  Max. 8 uczestników 

Opis: Dlaczego by nie zapolować na zorzą polarną podczas wycieczki skuterem śnieżnym? 
Skutery dają lepszy dostęp do serca natury, łatwo i szybko można uciec na nich od świateł 
miasta. Aby dostać się do najlepszych dzikich miejsc, przeżyjecie jazdę skuterami śnieżnymi 
przez zaśnieżony las, a także po zamarzniętych jeziorach, a przy odrobinie szczęścia i dobrej 
pogodzie będziecie mogli podziwiać piękną zorzę polarną.  

Wybrana trasa będzie uwzględniać Wasze potrzeby, prędkość jazdy będzie dopasowana do 
umiejętności kierujących skuterami oraz do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu 
drogowego. Podczas postojów będzie czas na pamiątkowe zdjęcia. Czas jazdy to ok. 2,5 
godziny, jednak może się różnić, jeśli zdecydujecie się na dłuższe obserwowanie zorzy 
polarnej podczas postoju. Ta wycieczka jest prywatna, nie będzie z Wami nikogo innego 
oprócz przewodnika. 

Wycieczka jest adekwatna dla dzieci powyżej 7 r.ż. Dzieci poniżej 140 cm wzrostu jadą w przyczepce ciągniętej 
przez skuter przewodnika, dzieci powyżej 140 cm mogą jechać jako pasażerowie na skuterze śnieżnym, jednak 
cena wtedy zmienia się na cenę jak dla dorosłego. Dwie osoby jadą na jednym skuterze śnieżnym, jest możliwość 
zamiany kierującego podczas wycieczki. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można wykupić opcję jazdy 
solo (+ 80€). Osoba kierująca skuterem śnieżnym musi mieć skończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy kat. B. 
Proszę pamiętać o zabraniu prawa jazdy ze sobą na wycieczkę lub posiadać jego zdjęcie. Cena zawiera 
wypożyczenie profesjonalnego stroju na skuter śnieżny (buty, kombinezon, rękawice, kask). Obserwacje zorzy 
polarnej zależą od warunków pogodowych i aktywności słonecznej, więc nie są w żaden sposób gwarantowane! 

	



Loimulohi - tradycyjny łosoś 
„Loimulohi”, czyli „płomienny łosoś”, tak nazywa się jedno z pyszniejszych dań w kuchni fińskiej. 
Sposób jego przyrządzania jest zaskakujący - ryba jest przybita kołkami do drewnianej deski, 
i pionowo ustawiona przy ognisku. Tutaj, w Finlandii, wciąż pielęgnuję się długą tradycję 
gotowania posiłków przy ognisku. Niektórzy też wierzą, że wszystko smakuje lepiej, gdy jest 
gotowane na świeżym powietrzu! 

Pieczenie łososia przy ognisku 

Cena 90€/dorosły 60€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 2,5h + czas transportu na miejsce ogniska i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Zapraszamy Was na przytulny wieczór przy ognisku. Ten czas spędzimy tak samo, jak 
robią to miejscowi ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi - będziemy dzielić się historiami i 
opowieściami oraz wspólnie przygotowywać jedzenie. Podczas tej wycieczki przewodnik 
nauczy Was, jak przygotować tradycyjnego loimulohi. Ten łosoś to jest pozycja obowiązkowa 
dla każdego, kto chce poznać północne smaki. Gwarantujemy, że będziecie delektować się 
każdym jego kęsem. 

	



Wioska św. Mikołaja 
Nie ma innego takiego miejsca na świecie jak Rovaniemi, oficjalne miasto Świętego Mikołaja! 
Jego biuro założono tutaj już w 1985 roku i od tego czasu św. Mikołaj zaprasza wszystkich do 
odwiedzin każdego dnia w roku w Wiosce Świętego Mikołaja tuż za tajemniczym Kołem 
Podbiegunowym. 

Zwiedzanie Wioski i Poczty św. Mikołaja  

Cena 65€/dorosły 45€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 2h + czas transportu do wioski i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Najsłynniejszego mieszkańca Rovaniemi chyba nikomu nie trzeba przedstawiać :) żeby 
go poznać osobiście i z nim porozmawiać odwiedzimy biuro Świętego Mikołaja. Do jego 
komnaty prowadzi zaczarowany tunel, a po drodze przewodnik zdradzi Wam sekret, w jaki 
sposób św. Mikołajowi się udaje, żeby podczas świąt odwiedzić wszystkie dzieci na całym 
świecie i zostawić im prezenty. Po wizycie u Mikołaja wybierzemy się na Pocztę Świętego 
Mikołaja, która jest obowiązkowym punktem każdej wizyty. To tutaj elfy segregują miliony 
listy, jakie Mikołaj otrzymuje oraz wysyłają Wasze kartki pocztowe z wyjątkowymi 
pozdrowieniami dla najbliższych. Odwiedzimy także małą drewnianą chatkę, od której 
wszystko się zaczęło. I oczywiście będzie czas, aby uroczyście przekroczyć linię Koła 
Podbiegunowego.  

Dodatkowo płatne jest zdjęcie z św. Mikołajem. W zależności od formatu i rodzaju zdjęć cena waha się między 30€ 
a 50€. Nie jest jednak to obowiązkowy zakup, możecie o tym zdecydować na miejscu. 

Zwiedzanie Wioski św. Mikołaja + centrum Rovaniemi 

Cena 85€/dorosły 60€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 4h + czas transportu 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Najsłynniejszego mieszkańca Rovaniemi chyba nikomu nie trzeba przedstawiać :) żeby 
go poznać osobiście i z nim porozmawiać odwiedzimy biuro Świętego Mikołaja. Do jego 
komnaty prowadzi zaczarowany tunel, a po drodze przewodnik zdradzi Wam sekret, w jaki 
sposób św. Mikołajowi się udaje, żeby podczas świąt odwiedzić wszystkie dzieci na całym 
świecie i zostawić im prezenty. Po wizycie u Mikołaja wybierzemy się na Pocztę Świętego 
Mikołaja, która jest obowiązkowym punktem każdej wizyty. To tutaj elfy segregują miliony 
listy, jakie Mikołaj otrzymuje oraz wysyłają Wasze kartki pocztowe z wyjątkowymi 
pozdrowieniami dla najbliższych. Odwiedzimy także małą drewnianą chatkę, od której 
wszystko się zaczęło. I oczywiście będzie czas, aby uroczyście przekroczyć linię Koła 
Podbiegunowego. Następnie pojedziemy do centrum Rovaniemi, gdzie przewodnik 
oprowadzi Was po najważniejszych miejscach lapońskiej stolicy i podzieli się z Wami 
ciekawostkami dotyczącymi historii miasta, jego architektury czy nieoczywistych miejsc. 

Dodatkowo płatne jest zdjęcie z św. Mikołajem. W zależności od formatu i rodzaju zdjęć cena waha się między 30€ 
a 50€. Nie jest jednak to obowiązkowy zakup, możecie o tym zdecydować na miejscu. 

	



Zwiedzanie Wioski św. Mikołaja + Świat Bałwanka 

Cena 95€/dorosły 75€/dziecko (1-12 lat) 
Czas trwania max. 4h + czas transportu do wioski i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Najpierw uroczyście przekroczymy linię Koła Podbiegunowego. Potem odwiedzimy św. 
Mikołaja w jego biurze, do którego prowadzi zaczarowany tunel. Po wizycie u Mikołaja 
wybierzemy się na Pocztę Świętego Mikołaja, która jest obowiązkowym punktem każdej 
wizyty. Będziecie mogli stąd wysłać kartki pocztowe z wyjątkowymi pozdrowieniami dla 
Waszych najbliższych. Odwiedzimy także małą drewnianą chatkę, od której wszystko się 
zaczęło. Następnie przewodnik zaprowadzi Was do Świata Bałwanka. Bez względu na wiek, 
gwarantujemy Wam czas pełen ekscytujących zajęć na świeżym powietrzu i dostęp do 
najfajniejszych lodowych cudów i białego szaleństwa, m.in. będziecie mogli skorzystać z 
różnego rodzaju sanek czy pontonów do zjazdów z mniejszych i większych górek oraz jest 
przygotowany tor łyżwiarski. Wypożyczalnia łyżw jest dostępna na miejscu, bez dodatkowych 
opłat. Będziecie też mogli podziwiać lodowe rzeźby i inne dekoracje zrobione ze śniegu. Po 
maksymalnie 2 godzinach zabawy na śniegu Wasz przewodnik będzie na Was czekał z 
transportem powrotnym. 

Dodatkowo płatne jest pamiątkowe zdjęcie z św. Mikołajem. W zależności od formatu i rodzaju zdjęć cena waha się 
między 30€ a 50€. Nie jest jednak to obowiązkowy zakup, możecie o tym zdecydować na miejscu. 

Wycieczka jest dostępna od 6.12.2022. 

Zwiedzanie Wioski św. Mikołaja + kolacja w lodowej komnacie  

Cena 175€/dorosły 125€/dziecko (3-12 lat) 
Czas trwania ok. 3,5h + czas transportu do wioski i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Najpierw uroczyście przekroczymy linię Koła Podbiegunowego. Potem odwiedzimy św. 
Mikołaja w jego biurze, do którego prowadzi zaczarowany tunel. Po wizycie u Mikołaja 
wybierzemy się na Pocztę Świętego Mikołaja, która jest obowiązkowym punktem każdej 
wizyty. Będziecie mogli stąd wysłać kartki pocztowe z wyjątkowymi pozdrowieniami dla 
Waszych najbliższych. Odwiedzimy także małą drewnianą chatkę, od której wszystko się 
zaczęło. Następnie przewodnik zaprowadzi Was do lodowej restauracji, gdzie w komnacie 
wydrążonej w śniegu, wśród lodowych rzeźb i śnieżnych dekoracji, będzie czekać na Was  
3-daniowa uczta. Czas trwania kolacji to 1,5h.  

Dodatkowo płatne jest pamiątkowe zdjęcie z św. Mikołajem. W zależności od formatu i rodzaju zdjęć cena waha się 
między 30€ a 50€. Nie jest jednak to obowiązkowy zakup, możecie o tym zdecydować na miejscu. 

Wycieczka jest dostępna od 6.12.2022. 

	



Hotel lodowy 
Ten spektakularnie piękny budynek jest rzeźbiony każdego roku od nowa, dlatego co sezon 
inaczej wyglądają jego dekoracje i struktury śnieżne się zmieniają. Każdy pokój ma swój temat 
przewodni. Ściany i powierzchnie mebli ozdobione są dziełami sztuki lodowej i kolorowymi 
iluminacjami, które można podziwiać. Temperatura w pomieszczeniach to 0–5C°. 

Zwiedzanie hotelu lodowego 

Cena 125€/dorosły 85€/dziecko (3-12 lat) 
Czas trwania ok. 2h + czas transportu do hotelu i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Dzięki nowemu tematowi każdego roku atmosfera i klimat hotelu ciągle się zmieniają, 
dzięki czemu nawet powracający goście są zahipnotyzowani tym doświadczeniem. Podczas 
wycieczki będziecie mogli przyjrzeć się z bliska wszystkim imponującym pokojom hotelu, 
podziwiać rzeźby lodowe, odwiedzić wypełnioną romantyzmem lodową kaplicę i wspaniałą 
lodową restaurację. Na zakończenie zwiedzania istnieje możliwość zamówienia shota z Ice 
Baru podawanego w szklance z lodu (za dodatkową opłatą). Hotel lodowy jest to miejsce, 
które oferuje jedyne w swoim rodzaju wrażenia!  

Wycieczka jest dostępna od 15.12.2022. 

Zwiedzanie hotelu lodowego i kolacja w lodowej restauracji 

Cena 240€/dorosły 160€/dziecko (3-12 lat) 
Czas trwania ok. 3,5h + czas transportu do hotelu i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Dzięki nowemu tematowi każdego roku atmosfera i klimat hotelu ciągle się zmieniają, 
dzięki czemu nawet powracający goście są zahipnotyzowani tym doświadczeniem. Podczas 
wycieczki będziecie mogli przyjrzeć się z bliska wszystkim imponującym pokojom hotelu, 
podziwiać rzeźby lodowe, odwiedzić wypełnioną romantyzmem lodową kaplicę i wspaniałą 
lodową restaurację. Na zakończenie zwiedzania istnieje możliwość zamówienia shota z Ice 
Baru podawanego w szklance z lodu (za dodatkową opłatą). Hotel lodowy jest to miejsce, 
które oferuje jedyne w swoim rodzaju wrażenia! Wisienką na lodzie ;) będą niezapomniane 
doznania kulinarne. W lodowej restauracji zostanie dla Was podana specjalna 3-daniowa 
kolacja, składająca się z lokalnych, lapońskich delikatesów. 

Wycieczka jest dostępna od 15.12.2022. 

	



Hotel lodowy i wizyta w saunach lodowej i fińskiej oraz jacuzzi 

Cena 210€/dorosły 130€/dziecko (3-12 lat) 
Czas trwania ok. 3,5h + czas transportu do hotelu i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Dzięki nowemu tematowi każdego roku atmosfera i klimat hotelu ciągle się zmieniają, 
dzięki czemu nawet powracający goście są zahipnotyzowani tym doświadczeniem. Podczas 
wycieczki będziecie mogli przyjrzeć się z bliska wszystkim imponującym pokojom hotelu, 
podziwiać rzeźby lodowe, odwiedzić wypełnioną romantyzmem lodową kaplicę i wspaniałą 
lodową restaurację. Na zakończenie zwiedzania istnieje możliwość zamówienia shota z Ice 
Baru podawanego w szklance z lodu (za dodatkową opłatą). Hotel lodowy jest to miejsce, 
które oferuje jedyne w swoim rodzaju wrażenia! Po zwiedzaniu hotelu, przewodnik 
zaprowadzi Was do sauny fińskiej i lodowej (sauna jest wykonana w całości ze śniegu i lodu, 
tylko ławki do sauny wykonane są z drewna), oraz będzie na Was czekać jacuzzi na świeżym 
powietrzu. Ciepła woda i chłodne powietrze to magiczne połączenie! Obie sauny i jacuzzi 
będą prywatne, zarezerwowane tylko do Waszej dyspozycji. Czas pobytu w saunach to 1,5h. 

Wycieczka jest dostępna od 15.12.2022. 

	



Ice fishing 
W Finlandii najbardziej tradycyjną metodą łowienia ryb zimą jest wędkarstwo podlodowe. 
Na rozległych toniach lub małych zatoczkach jezior pokrytych lodem, wędkarze mogą doznać 
niezwykłego spokoju natury i umysłu, rzadko spotykanego w innych zakątkach świata. Wielu 
z turystów przeżyło tak silnie branie na końcu linki, że ten moment rozpalił w nich iskierkę do 
wędkowania na całe życie. Może i Wam uda się złowić w przeręblu okonia, fińską rybę narodową. 
Powodzenia w wędkowaniu!  

Ice fishing  

Cena 85€/dorosły 55€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 2h + czas transportu na miejsce połowów i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Poznaj fiński sposób na medytację! Zabierzemy Was na ryby w wyjątkowych 
okolicznościach przyrody, na lapońskich zamarzniętych jeziorach i rzekach! Mnóstwo 
okolicznych zbiorników wodnych sprawia, że Rovaniemi to raj dla wędkarzy. Na miejsce 
połowów zabierzemy Was samochodem. Na zamarzniętej tafli wody Wasz przewodnik zdradzi 
tajniki łowienia pod lodem i pomoże zacząć. Po krótkiej instrukcji sami spróbujecie swojego 
szczęścia w wędkowaniu podlodowym. Przewodnik również rozpali ognisko, przy którym 
możecie się rozgrzać. Przy ognisku będziecie mogli także spróbować typowej przekąski i 
napić się czegoś ciepłego. 

Wizyta i przejazd w saniach 2,5 km oraz ice fishing 

Cena 170€/dorosły 120€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 3,5h + czas transportu na farmę i z powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Zarówno wypas reniferów, jak i wędkarstwo podlodowe są od setek lat ważną częścią 
życia w Laponii. Zapraszamy do przyłączenia się do tej podwójnej przygody, podczas której 
będziemy doświadczać dobrodziejstw lapońskiej przyrody! Wędkarstwo podlodowe to jedno 
z naszych największych hobby: chętnie zabierzemy Was ze sobą na zamarznięte jezioro i 
pokażemy, o co w tym wszystkim chodzi. Długość niezapomnianego reniferowego przejazdu 
w zimowym lesie to 2,5 km. 

Ta wycieczka odbywa się tylko w poniedziałki, wtorki, soboty. 

	



Wycieczka na skuterach śnieżnych plus ice fishing 

Cena dla 1-2 osób:  245€/dorosły 
Cena dla 3-4 osób: 210€/dorosły 
Cena pow. 5 osób: 190€/dorosły 
Cena 115€/dziecko (7-13 lat) 

Czas trwania 3,5h + 30 min przygotowania i instrukcji jazdy + czas transportu do garażu i z 
powrotem 
Min. 2 uczestników Max. 8 uczestników 

Opis: Wycieczka na skuterach śnieżnych połączona z wędkarstwem podlodowym to świetny 
sposób na spędzenie zimowego dnia jak typowy Fin. Przewodnik zabierze Was przez 
zaśnieżony arktyczny las do zamarzniętego jeziora, do którego docierają tylko skutery 
śnieżne. Leśny szlak ma zapierające dech w piersiach widoki, gdzie możecie zrobić piękne 
pamiątkowe zdjęcia. Po przybyciu do zamarzniętego jeziora przewodnik nauczy Was, jak 
zrobić dziurę w lodzie i jakie są najlepsze techniki łowienia ryb! Po krótkiej instrukcji sami 
spróbujecie swojego szczęścia w wędkowaniu podlodowym. Przewodnik również rozpali 
ognisko, przy którym możecie się rozgrzać. Przy ognisku będziecie mogli także spróbować 
typowej przekąski i napić się czegoś ciepłego. Ciekawe, czy po odbytej wycieczce będziecie 
lepiej rozumieć lokalne życie? 

Wybrana trasa będzie uwzględniać Wasze potrzeby, prędkość jazdy będzie dopasowana do 
umiejętności kierujących skuterami oraz do zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu 
drogowego. Podczas postojów będzie czas na pamiątkowe zdjęcia. Czas jazdy na skuterach i 
czas łowienie ryb z przerębla jest odpowiednio dopasowany w zależności od Waszego 
zainteresowania każdą z tych dwóch czynności. Ta wycieczka jest prywatna, nie będzie z 
Wami nikogo innego oprócz przewodnika. 

Wycieczka jest adekwatna dla dzieci powyżej 7 r.ż. Dzieci poniżej 140 cm wzrostu jadą w przyczepce ciągniętej 
przez skuter przewodnika, dzieci powyżej 140 cm mogą jechać jako pasażerowie na skuterze śnieżnym, jednak 
cena wtedy zmienia się na cenę jak dla dorosłego. Dwie osoby jadą na jednym skuterze śnieżnym, jest możliwość 
zamiany kierującego podczas wycieczki. Jeśli ktoś ma ochotę na samodzielną jazdę, to można wykupić opcję jazdy 
solo (+ 80€). Osoba kierująca skuterem śnieżnym musi mieć skończone 18 lat i posiadać ważne prawo jazdy kat. B. 
Proszę pamiętać o zabraniu prawa jazdy ze sobą na wycieczkę lub posiadać jego zdjęcie. Cena zawiera 
wypożyczenie profesjonalnego stroju na skuter śnieżny (buty, kombinezon, rękawice, kask). 

	



Ranua Zoo - park dzikich zwierząt 
Park Dzikiej Przyrody Ranua jest domem dla jedynego niedźwiedzia polarnego w Finlandii 
oraz 50 innych gatunków zwierząt arktycznych i północnych, łącznie około 150 osobników. 
Na terenie parku zwierzęta żyją w naturalnym środowisku, mieszkają w przestronnych wybiegach 
w środku nordyckiego lasu. Zwierzęta z największymi wybiegami można obserwować z góry 
np. rosomaki czy szare wilki. Trasa do przejścia całego parku ma prawie 3 km.  

Zwiedzanie zoo z przewodnikiem 

Cena 155€/dorosły 95€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania 3,5h + czas transportu do zoo i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Z Rovaniemi wyjedziemy do miejscowości o nazwie Ranua, gdzie znajduje się park 
zwierząt arktycznych. Idąc wzdłuż szlaku odwiedzimy wiele zwierząt, które należą do obszaru 
Arktyki. Przewodnik opowie ciekawostki o zwierzętach i ich środowisku życia. Czy wiecie na 
przykład, że renifery każdego roku wypuszczają nową parę poroży? Ich poroże to najszybciej 
rosnąca kość na Ziemi.  

Prywatny transport do zoo i z powrotem, samodzielne zwiedzanie 3h 

Cena 320€ (bez biletów wstępu) 
Czas trwania max. 3h + czas transportu do zoo i z powrotem 
Min. 1 uczestnik max. 4 uczestników 

Opis: Wygodny transfer samochodem w obie strony z Rovaniemi do Ranua. Macie 
maksymalnie 3 godziny na zwiedzenie w swoim tempie całego parku dzikich zwierząt. 
Podczas tego czasu Wasz prywatny kierowca będzie czekał na Was na parkingu, gotowy na 
podróż powrotną do Rovaniemi, kiedy tylko zechcecie.   

Prywatny transport do zoo i z powrotem, samodzielne zwiedzanie 4h 

Cena 375€ (bez biletów wstępu) 
Czas trwania max. 4h + czas transportu do zoo i z powrotem 
Min. 1 uczestnik max. 7 uczestników 

Opis: Wygodny transfer minivanem w obie strony z Rovaniemi do Ranua. Macie maksymalnie 
4 godziny na zwiedzenie w swoim tempie całego parku dzikich zwierząt. Podczas tego czasu 
Wasz prywatny kierowca będzie czekał na Was na parkingu, gotowy na podróż powrotną do 
Rovaniemi, kiedy tylko zechcecie.   

	



Sauna 
Jeśli chcesz zrozumieć Finlandię i jej mieszkańców, zapoznanie się z sauną jest dobrym 
punktem wyjścia. Sauna jest tak dużą częścią fińskiej kultury, że nie można jej porównać 
z niczym innym. W historii nie było Finlandii bez sauny. Od wieków jest miejscem fizycznego 
i duchowego oczyszczenia, obnażenia się we wszystkich znaczeniach tego słowa. Sauna to 
sposób na życie – maluchy zaczynają swoją przygodę z saunowaniem w wieku zaledwie kilku 
miesięcy i od tej pory nigdy nie przestają. Jeśli chcesz odwiedzić saunę fińską - tutaj możecie 
wybrać wycieczkę, która najbardziej Wam odpowiada. 

Prywatna sauna nad rzeką i ice swimming 

Cena 140€/dorosły 80€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 2,5h + czas transportu do sauny i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 4 uczestników 

Opis: Zrelaksujcie się w naszej tradycyjnej drewnianej saunie! W chatce mistrz sauny opowie 
o fińskiej kulturze saunowania i da instrukcje, w jaki sposób najlepiej z sauny korzystać. 
Następnie zaprosi Was do naszego naturalnego spa. W nagrzanej saunie cały stres dnia 
codziennego szybko Was opuści. Aby poczuć się jeszcze lepiej, zachęcamy Was do 
spróbowania kąpieli w zimnej wodzie, ale to już od Was zależy, czy wejdziecie do przerębla w 
rzece, czy nie. W czasie saunowania mistrz sauny będzie Was częstować napojem z borówki 
brusznicy i będzie dbać o Wasze bezpieczeństwo. Zimowa sauna to jest fenomenalne 
doświadczenie, które będziecie jeszcze długo wspominać! Czas saunowania to ok. 1,5h. 
Ręczniki, klapki i saunowe czapeczki są zapewnione. Jeśli chcecie się zanurzyć w przeręblu, 
warto ze sobą zabrać strój kąpielowy.  

Nocna sauna nad jeziorem z kolacją i zorzą polarną* 

Cena 160€/dorosły 100€/dziecko (3-13 lat) 
Czas trwania ok. 4h + czas transportu do sauny i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 7 uczestników 

Opis: Na tej wycieczce łączymy wszystko, co oznacza tradycyjną fińską przygodę: saunę, 
morsowanie, możliwość zobaczenia zorzy polarnej i kolację ze świeżo pieczonym łososiem w 
przytulnym drewnianym domku z dala od miejskiego zgiełku.  

Aby zobaczyć tańczące zorzowe światła na niebie, zabierzemy Was do położonej za miastem 
tradycyjnej fińskiej sauny nad jeziorem. Wszystko czego potrzebujesz to szczęście, ciemna i 
bezchmurna noc. Kiedy sauna będzie nagrzana, zaczyna się czas na relaks. Klasyczny 
nordycki sposób polega na spędzeniu 10-15 minut w saunie, a następnie wskoczeniu do 
lodowatej wody lub dużej sterty krystalicznie białego śniegu! Zimne zanurzenie po gorącej 
sesji zwiększa przepływ krwi, zmniejsza ciśnienie i podnosi poziom endorfin! Ale oczywiście 
to Wy decydujecie, jak chcecie spędzić ten czas. Po tym wyjątkowym fińskim spa jest czas na 
małą kolację. Czas saunowania to ok. 2h. Ręczniki i klapki są zapewnione. Ponieważ to nie jest 

	



prywatna wycieczka i oprócz Was znajdą się na niej inne osoby, musicie ze sobą zabrać strój 
kąpielowy.  

Wycieczka jest adekwatna dla dzieci powyżej 4 r.ż. *Obserwacje zorzy polarnej zależą od warunków pogodowych i 
aktywności słonecznej, więc nie są w żaden sposób gwarantowane!Ta wycieczka nie odbywa się we wtorki i w 
niedziele.   

Hotel lodowy i wizyta w saunach lodowej i fińskiej oraz jacuzzi 

Cena 210€/dorosły 130€/dziecko (3-12 lat) 
Czas trwania ok. 3,5h + czas transportu do hotelu i z powrotem 
Min. 2 uczestników max. 8 uczestników 

Opis: Dzięki nowemu tematowi każdego roku atmosfera i klimat hotelu ciągle się zmieniają, 
dzięki czemu nawet powracający goście są zahipnotyzowani tym doświadczeniem. Podczas 
wycieczki będziecie mogli przyjrzeć się z bliska wszystkim imponującym pokojom hotelu, 
podziwiać rzeźby lodowe, odwiedzić wypełnioną romantyzmem lodową kaplicę i wspaniałą 
lodową restaurację. Na zakończenie zwiedzania istnieje możliwość zamówienia shota z Ice 
Baru podawanego w szklance z lodu (za dodatkową opłatą). Hotel lodowy jest to miejsce, 
które oferuje jedyne w swoim rodzaju wrażenia! Po zwiedzaniu hotelu, przewodnik 
zaprowadzi Was do sauny fińskiej i lodowej (sauna jest wykonana w całości ze śniegu i lodu, 
tylko ławki do sauny wykonane są z drewna), oraz będzie na Was czekać jacuzzi na świeżym 
powietrzu. Ciepła woda i chłodne powietrze to magiczne połączenie! Obie sauny i jacuzzi 
będą prywatne, zarezerwowane tylko do Waszej dyspozycji. Czas pobytu w saunach to 1,5h. 

Wycieczka jest dostępna od 15.12.2022. 

	



Niedługo w ofercie: 

Kąpiel leśna 

Warsztaty lapońskiego rękodzieła 

Jazda na łyżwach w otoczeniu natury 

Zorza północna ponad chmurami, prywatny lot samolotem 

Naszym życzeniem jest, abyście zbliżyli się do lapońskiej natury i jej piękna. Misją jest 
sprawienie, aby Wasza podróż po Laponii była przygodą, której nigdy nie zapomnicie!  

Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji  ostrafinka@gmail.com i zachęcamy do 
rezerwacji wycieczek z ostrą FINKĄ! 

Do zobaczenia na Kole Podbiegunowym! 

	

OSTRA FINKA  

OUNASJOEN ITÄPUOLENTIE 1026 96900 SAARENKYLÄ FINLANDIA  

+358402597500  OSTRAFINKA@GMAIL .COM 

VAT UE:  FI32656266 
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