WILD TAIGA
1. den
Odlet z Prahy do Helsinek, prohlídka města, Senátní náměstí s Dómem, pravoslavná Uspenská katedrála
a Temppeliaukio, kostel vybudovaný ve skále a Olympijský stadion, kde Emil Zátopek získal tři olympijské
medaile. Ubytování v Helsinkách.

2. den
Návštěva pevnosti Suomenlinna, rybího trhu s ochutnávkou speciality (smažení sledi – muikku) a kavárny
s ochutnávkou čokolády firmy Karl Fazer. Tranzit do Juntusranty, ubytování.
3. den
Turistický program v národním parku Hossa k červenému skalnímu masivu s prehistorickou malbou z doby
ledové s názvem Värikallio. Cesta vede po upravených stezkách panenskou krajinou v různě vzdálených
a náročných trasách. Odpoledne nezapomenutelný zážitek, kterým je pozorování volně pobíhajících medvědů
(„bear watching“).

4. den
Celodenní výlet do Rovaniemi, města, které je vstupní branou do Laponska. Arktikum, vědecké univerzitní
centrum a provinční muzeum, které přiblíží laponskou kulturu, severskou přírodu a historii. Návštěva Santovy
vesnice se všudypřítomnými elfy a vánočními melodiemi, které dodávají tomuto místu vánoční atmosféru.

5. den
Turistický výlet k provazovému mostu, který vede přes jezero Julma-Ölkky. V parku Hossa lze zapůjčit
cyklistické vybavení, kánoe a jiná sportovní vybavení, a tak lze program na přání rozšířit. Odpoledne návštěva
sobí farmy.

6. den
Výlet do Suomussalmi, města na břehu jezera Kiantajärvi. Zastávka u impozantního uměleckého díla
The Silent People. Jedná se o umělecké ztvárnění života lidí na divokém severu. Odpoledne Raate, místo, kde
proběhla tzv. Zimní válka. Právě zde se ukázala tvrdost finských obránců. Odpoledne plavba lodí po jezeře
Kiantajärvi.

7. den
V brzkých ranních hodinách odjezd do Tampere, dějiště MS 2022 v ledním hokeji, návštěva vyhlídkové věže
Näsinneula s výškou 168 m, která je součástí zábavního parku Särkänniemi. Přejezd do Turku, rodiště finské
atletické legendy Paavo Nurmi. Nalodění na luxusní trajekt společnosti Tallink Silja Line. Ubytování v kajutách,
zábava na lodi (varieté, sauna). Možno objednat večeře a při posezení v restauraci pozorovat ostrovy
a ostrůvky Botnického zálivu.

8. den
Připlutí do Stockholmu, přejezd na Penzion Anneberg v Bottnarydu. Noční tranzit přes Německo do ČR.

9. den
Příjezd do ČR.

