Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Finlandia
Aurores Boreals a Saariselka amb Ignasi Rovira
DIA 1: VOL CIUTAT D'ORIGEN • Ivalo • SAARISELKA
Embarcament en el vol destí Ivalo (connexions intermèdies).
Arribada a l'aeroport de Ivalo i trasllat a la localitat de Saariselka
(30 minuts). Arribada a l'hotel i allotjament.
DIA 2: SAARISELKA: EXCURSIÓ GRANJA DE HUSKIES I SAFARI EN
TRINEU (2 HRS). OBSERVACIÓ NOCTURNA
Esmorzar i sortida cap a una granja de Huskies. A l'arribada ens
estarà esperant el propietari qui ens introduirà en la vida i la cura
d'aquests gossos nòrdics. Després d'una petita introducció sobre el
maneig dels trineus, farem un safari. Per a dues persones hi haurà
un trineu de quatre gossos i el conduiran per torns, llevat que
vulguin només per seure al trineu i gaudir del paisatge. Passarem a
través dels boscos i llacs congelats gaudint de la tranquil·litat i els
paisatges hivernals. Retorn a l'hotel i temps lliure.
Primera xerrada amb imatges sobre el fenomen de les aurores i
com fotografiar-les. Sopar i allotjament. Observació nocturna.
DIA 3: SAARISELKA: VISITA D'UNA GRANJA DE RENOS I EXCURSIÓ EN
TRINEU (2 HRS). OBSERVACIÓ NOCTURNA
Antigament, l'única forma de transport a l'hivern per a les persones
de Lapònia era el trineu tirat per rens, fins i tot algunes vegades es
formava una caravana de 25 • 30 rens. Experimentarem aquesta
tradicional i tranquil·la forma de viatjar a través de paisatges
nevats a on l'únic so són els cascavells dels rens. Es servirà cafè.
Trasllat des de i fins a l'hotel en furgoneta.
L'activitat té una durada prevista de 2 hores. En acabar retorn a
l'hotel i temps lliure per a la sauna finlandesa. A la tarda, taller de
time • lapse, una tècnica que ens permetrà realitzar un vídeo de
les aurores amb les nostres càmeres. Observació d'aurores.
Sopar i allotjament.
DIA 4: SAARISELKA: EXCURSIÓ EN moto de neu I PESCA AL GEL (4
HRS). OBSERVACIÓ NOCTURNA
Esmorzar i trobada amb el nostre guia a la sala principal de l'hotel.
Trasllat al centre d'activitats i després d'unes senzilles lliçons en el
maneig dels vehicles, excursió amb motos de neu (2 persones per
moto). El camí que seguirem es dirigeix al nord de Saariselka fins
arribar a un remot llac gelat. Un cop al llac, cal fer un forat i provar
sort amb la pesca. El resultat no importa, l'objectiu és envoltar
l'exotisme de la natura àrtica. En acabar realitzarem una foguera i
tindrem l'oportunitat de cuinar el peix aconseguit. Retorn a l'hotel.
Tarda lliure, sopar i observació d’aurores.
DIA 5: SAARISELKA: EXCURSIÓ EN RAQUETES DE NEU (2
HRS). OBSERVACIÓ NOCTURNA
Esmorzar i trasllat per recollir l'equip necessari i inici de la caminada.
Després d'una breu introducció sobre aquest esport, farem un
recorregut creuant uns camps gelats i acabarem entrant al bosc.
Una part de l'itinerari és seguint el camí marcat per les petjades i
neu aixafada, i un altre és per la profunda neu verge.
L'activitat té una durada prevista de 2 hores. En acabar retorn a
l'hotel i temps lliure per a la sauna finlandesa. Sopar i allotjament.
Observació d'aurores.
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Finlandia
Aurores Boreals a Saariselka amb Ignasi Rovira
DIA 6: SAARISELKA: EXCURSIÓ EN ESQUÍ DE FONS. OBSERVACIÓ NOCTURNA
Esmorzar.
Avui tindrem l'oportunitat d'aprendre l'esquí de fons, el qual és un dels esports
més practicats a Finlàndia. Per començar l'activitat, un instructor ens indicarà els
coneixements bàsics sobre la tècnica d'esquí de fons (estil clàssic). Després
tindrem l'oportunitat de posar en pràctica el que s'ha après i farem una curta
excursió per algun dels circuits propers. Per a aquells que desitgin, podran
utilitzar el material fins a les 17.00 hrs i recórrer algunes de les moltes pistes
marcades.
Retorn a l'hotel i temps lliure, sauna finlandesa a l'hotel sempre a disposició.
A la tarda, taller i xerrada. Sopar i allotjament. Observació nocturna.
DIA 7: SAARISELKA • Ivalo I VOL A HÈLSINKI
Esmorzar i en funció del vol a hèlsinki matí lliure.
A l'hora acordada, trasllat a Ivalo i embarcament en el vol de tornada a Hèlsinki.
Arribada, trasllat a l'hotel i allotjament.
DIA 8: HÈLSINKI • VOL DE TORNADA A CIUTAT D'ORIGEN
Temps lliure a Hèlsinki. A l'hora acordada, trasllat a l'aeroport i embarcament en
el vol destinació ciutat d’origen.
DATA DE SORTIDA 24 i 31 de març
PREUS
basant-grup de 12 a 16 persones
basant-grup de 8 a 11 persones

2.220 € + 150 € taxes
2.260 € + 150 € taxes

SERVEIS INCLOSOS
• Vols internacionals des de Barcelona i Madrid • Ivalo i retorn en classe turista,
amb tarifa restringida pel que fa a canvis i cancel·lacions
• Trasllat a l'aeroport de Ivalo a Saariselka i retorn en minibús o furgoneta, en
funció del nombre de persona
• Allotjament a l'hotel Riekolinna en règim de mitja pensió, excepte la primera
nit en allotjament i esmorzar.
• Hotel a Hèlsinki en règim d'allotjament i esmorzar
• Excursions, visites i activitats segons detall programa
• Astre Fotògraf professional • Coordinador de Viatges Tuareg Saariselka
• Guies locals de parla anglesa, experts a la zona per a les diferents activitats
diürnes
• Equip tèrmic per persona per a les activitats (mono, botes, barret i guants)
• Assegurança d'assistència en viatge; veure condicions de la pòlissa.
Opcionalment es poden ampliar les cobertures de despeses d'anul·lació; consulta
• Impostos i IVA, en cas de ser aplicables
SERVEIS NO INCLOSOS
• El sopar del primer no està inclosa
• Begudes alcohòliques
• Propines i extres personals
• A Hèlsinki no hi ha guies ni coordinadors de parla hispana, només assistents en
anglès per als trasllats.
• Ampliació de cobertures de l'assegurança d'assistència i anul·lació (recomanat)
• No hi ha guies en els trasllats dels aeroports a hotels i dels hotels als aeroports
• Qualsevol altre concepte no esmentat en l'apartat de serveis inclosos
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