NO LIMITS w Laponii \Szwecja-wycieczka ekspedycyjna

Luleå/Kiruna • Ritsem • Jezioro Akkajaure • trasa Radjebálges • Sevgok •
Saltoluokta • Luleå/Kiruna
Przeżyj niesamowitą przygodę w szwedzkiej Laponii. Laponia to jedyne tak wyjątkowe miejsce w
Europie, pod względem surowości krajobrazu i klimatu. Kultura Saamów – rdzennych
mieszkańców Laponii, będzie nam towarzyszyła przez całą trasę. Uczestnicy wyjazdu poczują się
jak członkowie tej społeczności, będą odkrywać Laponię wędrując ścieżkami Saamów, jeżdżąc na
rowerze, wspinając się na skały. Punktem kulminacyjnym będzie próba „NO LIMITS”, w której
uczestnicy staną oko w oko z lapońską przyrodą. Zostaną wysłani helikopterem na 3 dni w głąb
szwedzkiej Laponii, celem samodzielnego powrotu do bazy, dysponując jedynie ekwipunkiem
niesionym w plecakach. Zakwaterowanie w bazach górskich STF (Szwedzkiego Stowarzyszenia
Turystycznego), które są najpopularniejszą formą noclegu w górach Laponii, wybieraną przez
podróżników. To drewniane „schroniska” o wysokim standardzie turystycznym, w bardzo
atrakcyjnych miejscach wypadowych. Aby każdy mógł w pełni wczuć się w atmosferę Laponii,
czerpać z niej jak najwięcej, zacząć myśleć jak Saamowie, po przyjeździe na miejsce instruktorzy
odbiorą uczestnikom telefony komórkowe, które zostaną oddane dopiero ostatniego dnia
ekspedycji.
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noclegi w szwedzkich bazach górskich
kajaki, rowery, trekking i bouldering
1 nocleg w namiocie typu tipi na skórach reniferów
lot helikopterem nad szwedzką Laponią
3-dniowa niesamowita próba NO LIMITS
posiłki przygotowywane z lokalnych produktów

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do LULEÅ/KIRUNA (w zależności od terminu) w
Szwecji. Przejazd do północnej części kraju do RITSEM. Zakwaterowanie w doskonale
zorganizowanej górskiej bazie wypadowej, kolacja przygotowana wspólnie przez uczestników z
lokalnych produktów.Wieczorem omówienie przez instruktora harmonogramu aktywności i
środków bezpieczeństwa podczas wyprawy. Nocleg.

2. DZIEŃ. KAJAKIEM PO JEZIORZE AKKAJAURE
Śniadanie. Przygotowanie ekwipunku i plecaków do wyprawy kajakowej. Transfer z kajakami na
zachodnie wybrzeże JEZIORA AKKAJAURE do miejsca rozpoczęcia spływu kajakowego. Trasa
spływu prowadzi po malowniczych jeziorach Laponii. Czas na odpoczynek. Powrót do Ritsem,
przekwaterowanie z bazy górskiej do namiotów typu tipi, w których będzie można poczuć się jak
członek lapońskiej społeczności – Saami. Nocleg w namiotach na skórach reniferów przy
ogniskach. Kolacja, nocleg.
Czas spływu: ok. 6 godz.
3. DZIEŃ. LAPONIA NA ROWERZE I BOULDERING
Śniadanie. Wyjazd w górską trasę rowerową. Trasa prowadzi po okolicznych wzgórzach i
płaskowyżach. Na trasie nieprzetarte wcześniej szlaki, z dala od głównych dróg. Odpoczynek na
jednym ze szczytów, z którego można podziwiać nienaruszone krajobrazy Laponii. Po południu dla
chętnych: bouldering, czyli wspinaczka po kilkumetrowych głazach bez użycia asekuracji. Okolica
posiada doskonałe warunki do wspinaczki na wysokość od 2 do 4 metrów. Powrót do Ritsem,
kolacja. Zakwaterowanie w bazie górskiej lub w klimatycznej skandynawskiej górskiej chacie.
Trasa rowerowa: ok. 6-7 godz.
4. DZIEŃ. TREKKING PO RADJEBÁLGES DO SEVGOK I TRADYCYJNA UCZTA W
STYLU SAAMI
Śniadanie. Piesza wycieczka z Ritsem do wybrzeża Norwegii po trasie zwanej w języku saami –
RADJEBÁLGES. Cała trasa ma ok. 65 km, przejście fragmentem trasy z Ritsem do SEVGOK (ok.
15 km). Na trasie szkolenie z technik przetrwania w szwedzkiej Laponii. Wieczorem powrót do
Ritsem. Kolacja z lokalnych wędzonych ryb i innych regionalnych produktów. Omówienie i
przygotowanie do wyprawy, która rozpocznie się dnia następnego. Nocleg w bazie górskiej.
Trasa piesza: ok. 6 godz.
5.-7. DZIEŃ. PRÓBA „NO LIMITS” – SALTOLUOKTA
Śniadanie. Podział grupy na mniejsze zespoły, do każdego z zespołów zostanie przydzielony
instruktor/opiekun survivalowy. Po spotkaniu i omówieniu strategii działania, każda grupa
przelatuje helikopterem w miejsce rozpoczęcia wyprawy. Celem jest dotarcie w przeciągu 3 dni do
punktu wyjścia – Ritsem, mając do dyspozycji jedynie kompas, mapy i własne poczucie orientacji.
Zespół wspólnie decyduje gdzie rozbić obóz, kiedy się zatrzymać i rozpalić ognisko, jaki posiłek
przygotować (podczas próby NO LIMITS posiłki przygotowywane są samodzielnie). Instruktor
będzie podpowiadał tylko w zasadniczych kwestiach miejsca noclegu, dawał wskazówki i
informował o zagrożeniach. Instruktor będzie podążał za grupą w pewnym odstępie, czuwając nad
jej bezpieczeństwem. Zespół ma do dyspozycji tylko ten ekwipunek, który niesie na własnych
plecach i który umożliwi przeżycie przez 3 dni na łonie natury. Trzeciego dnia po przeprawie
promowej przez Jezioro Akkajaure i szczęśliwym dotarciu do bazy w Ritsem, transfer autokarem do
bazy górskiej w SALTOLUOKTA. Po trudach wędrówki na wszystkich uczestników będzie czekała
gorąca sauna, 3-daniowa kolacja, dyplomy i podsumowująca dyskusja. Nocleg.
8. DZIEŃ.
Śniadanie. Transfer na lotnisko w Luleå/Kiruna. Przelot do Polski.
ŚWIADCZENIA 7 noclegów: 4 w górskiej bazie wypadowej w Ritsem i Saltoluokta, 3 w
namiotach na trasie • wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadów w formie suchego prowiantu, 7 kolacji •
przelot • przejazd autokarem • przelot helikopterem • przeprawa promowa • na próbie „NO
LIMITS”: mapy, kompasy, gazowa kuchenka polowa, namioty, apteczka • ubezpieczenie KL i NW
Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowa opłata na miejscu: lokalni przewodnicy i instruktorzy: ok. 380 EUR; napiwki
wg uznania.
2. Podczas próby NO LIMITS posiłki przygotowywane są samodzielnie.

3. Bagaż należy zapakować w plecak turystyczny.
4. Program przeznaczony dla osób pełnoletnich, zdrowych, sprawnych fizycznie,
przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
5. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

