
Marka Snow Plus Adventure należy do Biura Podróży Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Fraszka z siedzibą w Nałęczowie, przy ul. Klonowej 2. Wpis do Ewidencji Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod numerem 091. 

 

Przez bezdroża na skuterach śnieżnych 

9 – 14.03.2020 
 

Setki kilometrów tras biegnących przez lasy, góry, zamarznięte jeziora, rzeki i bagna. Niezapomniane widoki połączone z 
adrenaliną, która podnosi się już w momencie odpalenia silnika. Safari na skuterach śnieżnych w tak niezwykłym miejscu, jak 
Laponia to wyprawa, którą pamięta się przez całe życie!  

Ta podróż za krąg polarny to nie tylko jazda na skuterach. To wyprawa do innego świata - farmy reniferów, wędkowanie pod 
lodem, tradycyjna fińska sauna nad jeziorem, połączona z kąpielą w przeręblu, trekking na rakietach śnieżnych, obiady przy 
ognisku.  

 

 

Program 

Na skuterach śnieżnych odwiedzimy miejsca, do których zimą nie da się dojechać w inny sposób, znane tylko lokalnym 
przewodnikom – łącznie około 450 kilometrów śnieżnych tras. 
Podczas wyprawy zapewniamy cały sprzęt: skuter oraz całe potrzebne wyposażenie - kombinezon, kask, rękawice i buty. Co ze 
sobą zabrać? Śpiwór (nie musi być zimowy, śpimy w domkach ogrzewanych piecami), latarkę/czołówkę, nóż. 

Wyprawa odbywa się w bardzo kameralnej grupie minimum 3 a maksymalnie 6 osób. 

 

Przewodnicy 

Adam - od kilku lat mieszka zimą w Laponii. Wiele lat spędził na śniegu ucząc jazdy na nartach, snowboardzie oraz będąc 
przewodnikiem na skuterach śnieżnych. Gdy kończy się zima pracuje przy organizacji największych wydarzeń sportowych w 
Polsce i na świecie. 

Tobias - urodzony i wychowany w Laponii, krainie 200 tysięcy reniferów. Dla niego tamtejsze okolice nie mają tajemnic. Na 
skuterach śnieżnych jeździ od 7 roku. Swoją wiedzę przekazuje uczestnikom zimowych wypraw, by mogli trochę lepiej 
zrozumieć tą magiczną krainę. 



Marka Snow Plus Adventure należy do Biura Podróży Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jakub Fraszka z siedzibą w Nałęczowie, przy ul. Klonowej 2. Wpis do Ewidencji Organizatorów Turystyki i 
Pośredników Turystycznych Województwa Lubelskiego pod numerem 091. 

Cena wyjazdu 2400 EUR 

Zawiera: 

• Transfery z oraz na lotnisko w Kittila 

• Zakwaterowanie 

• Wypożyczenie skuterów wraz z kosztami paliwa 

• Wypożyczenie kompletu profesjonalnego stroju na skuter śnieżny (buty, kombinezon, rękawice, kask) 

• Pełne wyżywienie - 3 posiłki dziennie (podczas wyprawy skuterami wspólnie przyrządzane posiłki) 

• Profesjonalna opieka przewodników, pomoc i dobry humor (w języku polskim, szwedzkim, fińskim i angielskim) 

• Wizyta na farmie reniferów 

• Wędkowanie podlodowe 

• Wizyta w avanto sauna, tradycyjnej saunie fińskiej nad jeziorem  

• Trekking na rakietach śnieżnych 

• Ubezpieczenie 
 
Nie zawiera: 

• Przelot na trasie Warszawa- Kittila 

• Mozliwość dodatkowego noclegu ostatniej nocy w butikowym hotelu Lapland Guesthouse z sauną i pięknymi widokami 
– 300 EUR/os 

 
 

Do zobaczenia w Laponii! 
 
Kontakt   info@snowplusadventure.com   + 48 691 119 119                                                                                                                                                                    

https://laplandguesthouse.com/our-rooms/

