
Zapraszamy na kilkudniowy wyjazd do północnej 
Finlandii, do Kalajoki, małego nadmorskiego 
miasteczka około 550 km na północ od Helsinek, 
nad brzegiem Zatoki Botnickiej. 

Skutery śnieżne, zaprzęgi psów husky, wyprawy na nartach 
biegowych, wyścigi samochodowe.....i sauna!

Na kilka dni przeniesiemy Ciebie w inny świat!
W przepiękną zimową scenerię nad samym brzegiem Zatoki 
Botnickiej. Przeżyj ten czas jak prawdziwy Fin. Blisko pięknej 
i czystej natury, w aktywny, męski sposób.

Gościem specjalnym i opiekunem jest Zbyszek Szwagierczak 
– wielokrotny mistrz Polski w wyścigach samochodowych, 
górskich i płaskich. Instruktor sportów motorowych, który 
będzie służył swoją wiedzą i doświadczeniem oraz podzieli 
się tajnikami jazdy sportowej.

Na miejscu rozmowy dotyczące jazdy w trudnych warunkach 
zimowych, dotyczące problemów związanych z bezpiecznym 
i pewnym prowadzeniem samochodu, kontrolowaniem 
poślizgu, dynamicznym pokonywaniem zakrętów, 
przygotowaniem auta do drogi w trudnych, zimowych 
warunkach itp.

Opiekunem językowym, koordynatorem i tłumaczem języka 
fińskiego jest Magdalena Karinen – właścicielka Szkoły 
Językowej w Poznaniu, która spędziła wiele lat w Finlandii 
i podzieli się z Wami swoją wiedzą o życiu w Skandynawii.
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Finlandia  – zima, skutery śnieżne, 
samochody, zorza polarna i ...sauna! 

To wszystko w pakiecie 
dla fanów szybkiej jazdy, 
natury i adrenaliny!



T e r m i n  w y j a z d u :

21–25 lutego 2020, 
6–10 marca 2020
Wylot z Warszawy

W   p r o g r a m i e : 

 Wyprawy skuterami śnieżnymi po zamarzniętej Zatoce 
Botnickiej i na pobliskie wyspy. 

 Wyprawa zaprzęgiem psów husky w zaśnieżone ostępy 
leśne i pustkowia – poznawanie tajników przetrwania w 
zimowych warunkach.

 Wyprawa na nartach biegowych i rakietach śnieżnych 
przez mroźne dzikie lasy i bezkresne równiny.

 Wyścigi samochodowee po śniegu i lodzie.

 Codziennie szansa na podziwianie zorzy polarnej!

Zakwaterowanie w tradycyjnym, drewnianym domu 
wiejskim w pokojach 2 i 4-osobowych z łazienkami i dużym, 
wspólnym pokojem dziennym z kominkiem.
grupa min. 10 osobowa – 5900 zł/osoba 
(Dokładna cena uzależniona od ceny biletów samolotowych 
i kursu euro)

W cenę wyjazdu wliczone jest :
przelot samolotem z Warszawy, busem do miejsca 
zakwaterowania i z powrotem, 4 noclegi, 4 śniadania, 
4 obiadokolacje, aktywności (skutery śnieżne – w tym 
kombinezony, kaski, rękawice, buty), narty biegowe, rakiety 
śnieżne, wyprawa psim zaprzęgiem, wyścigi samochodowe, 
codzienna sauna. 

Poza tym porcja języka fińskiego dla chętnych, ciekawostki 
o Finlandii i jej mieszkańcach....i dużo wrażeń!

Spotkanie z zimową, mroźną naturą
na wysokich obrotach! Zadzwoń:
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