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Proč do Finska? 

Letní zájezd do člověkem nedotčené země s fascinující panenskou a zároveň nespoutanou 

přírodou, kde lze na vlastní oči spatřit volně pobíhající divokou zvěř (los, sob). Mnohé také zaujme sběr 

brusinek, borůvek, hub a morušek. Potěší Vás skřítci a vánočně kouzelné prostředí v Santově vesnici, 

seznámíte se s životem Laponců v Artiku a přivezete si certifikát z polárního kruhu. 

 

Nezapomenutelným, a proto stěžejním programem zájezdu jsou procházky nejmladším národním 

parkem Hossa (2017) s mnoha upravenými trasami, grilovišti a posezeními. Během pobytu navštívíte 

i několik historických míst s památkami jako Helsinky, Lahti a Raate na hranicích s Ruskem, 

kde proběhla tzv. Zimní válka. 

 

I. UBYTOVÁNÍ 
Ubytování je po celou dobu na jednom místě a poskytuje ho přímo CK, která pro Vás připravila zázemí 

s typicky finskou atmosférou. Jedná se o řadový dům se šesti samostatnými byty (apartmány) na břehu 

jezera ve městě Juntusranta v kraji Kainuu (cca 700 km od Helsinek). Krajským městem je město 

Suomussalmi.  

 

Byty mají sdílené sociální zázemí (WC, sprcha) a vybavenou kuchyňku pro vaření a uložení potravin 

(lednice). Pokoje jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové (dvě samostatná lůžka a palanda) včetně povlečení. 

Zásuvky jsou 230 V a voda je pitná. Ubytovací kapacita je 38 míst. 

 
Byt č. 1   1/2, 1/4 6 os. 

Byt č. 2   1/2, 1/4 6 os. 

Byt č. 3   1/2, 1/4 6 os. 

Byt č. 4   1/2, 1/4  6 os. 

Byt č. 5   1/2, 1/4           6 os. 

Byt č. 6   1/2, 1/2, 1/4  8 os. 

 

https://scandiaczech.cz/finske-centrum/apartmanovy-dum-v-juntusranta/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/maps/place/89920+Juntusranta,+Finsko/@65.2157527,29.4708659,458a,35y,0.7t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4429aad0c33cba97:0xa0146d8a395b210!8m2!3d65.2175299!4d29.4728883
https://scandiaczech.cz/finske-centrum/apartmanovy-dum-v-juntusranta/


 
  

 

 

II. STRAVOVÁNÍ  

Probíhá formou polopenze. Během pobytu zajišťuje snídaně CK (ovesné vločky, vejce, párky, salám, šunka, 

sýr), večeře zajištěny v nedaleké restauraci. Ty jsou připravovány v duchu finské národní kuchyně. Večeře 

obsahuje vždy pečivo, salát a hlavní jídlo, kterým může být i pouze hutná lososí polévka. Během programu 

možné zakoupit obědový bufet v částce 12–15 €. Potraviny, ale i hygienické potřeby, je možné nakoupit 

v malém místním obchodě. 

 

III. REALIZACE ZÁJEZDU 
Termín 

14. 07. – 22. 07. 2023 (varianta A, bus / letadlo) 

22. 07. – 29. 07. 2023 (varianta C, letecky) 

29. 07. – 05. 08. 2023 (varianta C, letecky) 

05. 08. - 13. 08. 2023 (varianta B, letadlo / bus) 

 

Platby a úhrada zájezdu 

Záloha ve výši 10 000 Kč/osoba je splatná při rezervaci (pro rezervaci letenky). Jako daňový doklad Vám 

bude vystavena řádná faktura (lze připravit fakturu pro FKSP). 

 

Pokyny 

Obsahují podrobné informace o cestě a pobytu. Každý obdrží pokyny 3 týdny před odjezdem.  

 

Pojištění  

Všichni musí být připojištěni do zahraničí, a mít s sebou zdravotní průkaz pojištěnce, který opravňuje 

občana členské země EU k bezplatnému akutnímu ošetření.  

 
Pojištění léčebných výloh ošetření v zahraničí – Balíček K5 

Každý je pojištěn na cestu a pobyt základním pojištěním (odpovědnost vůči třetí osobě za způsobené škody, trvalé 

následky atd.). Cena tohoto připojištění je 35 Kč dospělý; 18 Kč dítě do 18 let za každý den zájezdu. 

 

Pojištění léčebných výloh ošetření v zahraničí a na storno zájezdu – Balíček K5S 

Doručujeme připojištění pro případ storna zájezdu, jinak je balíček K5S obsahově totožný s balíčkem K5. Cena tohoto 

připojištění je 43 Kč dospělý; 22 Kč dítě do 18 let za každý den zájezdu.  

 

Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku  

CK je pojištěna proti úpadku CK podle zákona č. 159 / 1999 Sb. u pojišťovny ČSOB. Nevztahuje se na vracení financí 

za zrušené cesty z důvodu pandemie.  

 

IV. DOPRAVA  
Varianta A, B 

- kombinace autobusové, trajektové a letecké dopravy 

- plavba cca 12 hodin ze Švédska do Finska / z Finska do Švédska 

- let zajišťuje letecká společnost FINNAIR 

- let Praha – Helsinky / Helsinky – Praha 

- během pobytu zajištěna autobusová doprava (i transport na / z letiště) 

- příruční zavazadlo na palubu max. 8 kg (v ceně letenky) 

- odbavené zavazadlo max. 23 kg (v ceně letenky) 

 

Varianta C 

- pouze letecky  

- během pobytu zajištěna autobusová doprava (i transport z letiště a na letiště) 

- let zajišťuje letecká společnost FINNAIR 



 
  

 

 

- let Praha – Helsinky – Praha 

- příruční zavazadlo na palubu max. 8 kg (v ceně letenky) 

- odbavené zavazadlo max. 23 kg (v ceně letenky) 

 

V. DŮLEŽITÉ INFORMACE 
- jedná se o turistický zájezd, středně náročné procházky po lesních upravených trasách 

- stezky dobře značené  

- nebudeme hltat kilometry, ale užívat si okamžiky v přírodě 

- sami si zvolíte délku trasy 
 

Co byste měli mít s sebou 

- platný OP nebo pas 

- batoh 

- trekové oblečení na turistiku 
- kvalitní turistické boty 

- boty na přezutí dovnitř 

- počítejte s možností deště, proto přibalte pláštěnku 
- opalovací krém a jelení lůj 
- nezbytností je kvalitní repelent   
- fotoaparát a rezervní baterie 

- léky, které užíváte 

 

Peníze, měna 

- euro 

- dobré mít platební kartu, téměř všude možné platit kartou 

 

Obchod  

- prodejna potravin nedaleko (900 m) 

- jedná se o klasický malý konzum (potraviny, drogerie, hygiena) 

 

Klimatické podmínky 

Velký vliv na podnebí má Golfský proud a Baltské moře. Léta jsou teplá s průměrnou maximální teplotou 

v červenci 22 °C a průměrnou minimální teplotou 12 °C, dny jsou dlouhé a slunečné (od června do července 

má den téměř 19 hodin slunečního svitu). 

 

VI. CENA 
Varianta A, B 

 

12 990 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji + letenka cca 5 000 Kč / osoba  

11 990 Kč / osoba ve čtyřlůžkovém pokoji + letenka cca 5 000 Kč / osoba 

 

Cena zahrnuje  

Dopravu, jednosměrnou letenku včetně odbavených zavazadel, 1x ubytování na trajektu (čtyřlůžkové 

kajuty), 6x ubytování ve Finsku, 5x polopenzi + 1x snídani, pojištění proti úpadku, průvodce. 

 

Cena nezahrnuje 

Fakultativní výlet do Rovaniemi (600 Kč/osoba), připojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené 

vstupné, večeři v Helsinkách.  

 

 

 



 
  

 

 

Varianta C 

 

12 990 Kč / osoba ve dvoulůžkovém pokoji + letenka cca 8 000 Kč / osoba  

11 990 Kč / osoba ve čtyřlůžkovém pokoji + letenka cca 8 000 Kč / osoba 

 

Cena zahrnuje  

Dopravu, zpáteční letenku včetně odbavených zavazadel, 6x ubytování ve Finsku, 6x polopenzi, pojištění 

proti úpadku, průvodce. 

 

Cena nezahrnuje 

Fakultativní výlet do Rovaniemi (600 Kč/osoba), připojištění léčebných výloh či storno zájezdu, doporučené 

vstupné. 

 

Doporučené vstupné 

Půjčení kánoí                30 € / 1 hodina / 3 osoby 

Projížďka parníkem           10 € / osoba 

Bear watching         80 € dospělí, 40 € děti do 18 let 

Sobí farma                               15 € osoba (včetně sobí polévky) 

Vojenské muzeum Raate                         7 € dospělí, 5 € děti do 15 let 

Ranua ZOO                                    18 € dospělí, 14 € děti do 15 let 

Arktikum                                    13 € dospělí, 5 € děti do 15 let 

Olympijský s. včetně muzea    12,5 € dospělí (pouze věž 5 € dospělí, 4 € děti do 18 let) 

Temppeliaukio kostel       4,5 € dospělí, zdarma děti do 19 let 

Trajekt k pevnosti Suomenlinna       6 € dospělí, 3 € děti do 18 let  

  

VII. ZAJÍMAVOSTI 
a) Lesy jsou největším přírodním bohatstvím Finska. Těžba dřeva a jeho zpracování je nejdůležitějším 

odvětvím země. Dřevo, papír a výrobky z nich tvoří téměř 1/3 finského exportu. 

 

b) 168 000 jezer s plochou větší než 500 m2 a 179 000 ostrovů. Největší jezero Saimaa je čtvrtým největším 

v Evropě. 

 

c) Sauny jednoduše patří k finské kultuře, tradici a historii. Finové využívají blahodárného účinku sauny 

po mnoho generací. Oni sami připouštějí, že sauna i rituály kolem ní v sobě zahrnují cosi magického 

a nadpřirozeného, ale není pro ně symbol bohatství a moci. V saunování jsou Finové jedničky (2 mil. saun), 

ale prvenství si drží i v pití kávy. Průměrná spotřeba na hlavu za jeden rok je 12 kg. 

 

d) Finové jsou největší čtenáři novin na světě, předběhli dokonce i Japonce. 

 

e) Finové také vypijí nejvíce mléka na světě, průměrně jeden litr mléka denně na hlavu. 

 

f) Finové milují budoucnost a jsou velmi pracovití. Dokonce tak moc, že si nevšimnou zesnulého člověka 

sedícího ve své kanceláři po celé dva dny. 

 

g) Ve Finsku vznikl sport „wife – carrying”, finsky „eukokanto“, který se celý točí kolem závodů mužů 

nosících své ženy. Od roku 1992 se ve Finsku pořádá Mistrovství světa a zajímavostí je cena pro vítěze, 

která se přepočítává z hmotnosti manželek vítězů na množství vítězného piva. 

 

h) Vše, co Finové považují za důležité a typické pro Finsko, začíná ve finštině na písmeno S. Konec konců 

i samotné Finsko se finsky řekne Suomi, sauna, saari (ostrov), salmiaki (oblíbené lékořicové bonbóny), sisu 

(vytrvalost, houževnatost, bez níž by Finsko zdaleka nebylo tam, kde je). 

 


