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Scanbird – Finlands vildmark

Finlands vildmark 4 dage 2022
Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de
nordiske rovdyr.

Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske grænse. Her er
naturen vild og uberørt med store flotte skove, søer og højmoser. Det er i
disse omgivelser de store nordiske rovdyr bjørn, ulv og jærv lever. Den finske
naturfotograf Lassi Rautiainen har i en årrække fulgt rovdyrene og kan i dag
tilbyde turister at komme, studere og fotograferer dyrene på nært hold fra 16
forskellige skjul. Snyd dem ikke for denne fantastiske oplevelse!

Den sky jærv fotograferet fra et af skjulene.
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Program:
Dag 1.
Afrejse fra Kastrup lufthavn og via
Helsingfors til Kajaani. Herfra videre
med taxi til Kuikka Base Camp nær
Kuhmo nær den russiske grænse.
Kuikka Base camp er den store hytte,
som er centrum for dit ophold. Efter
du har fået dit værelser er det måske
tid til en lille gå-tur fra hytten, hvor
Skovren kan opleves. Om aftenen er
det tid til at gå i skjul, hvor de første
oplevelser med bjørnene venter.
Dag 2. – 3.
2 hele herlige dage i de uberørte
finske skove. Her vil du opleve
stilheden, duften af fyrreskove,
idylliske søer, hvor der kun er dig selv
til at forstyrre!
Hver nat vil du tilbringe i skjulene, og
her har du de bedste muligheder i
Skandinavien for at se de 3 store rovdyr. Bjørn ses de fleste nætter, endda
op til 5-7 stykker ad gangen. Jærv,
som normalt er den sværeste af dem
alle at se, ses her næsten hver nat,
men ikke fra alle skjul. Ulv, der også
er sky, har i seneste år været
stationær i området og kan ses fra
skjulene. Den sky vildren er en anden
specialitet, du har chancer for at se.
Efter 4 nætter i skjul burde du have
set alle rovdyrene.
Når du kommer tilbage til hytten fra nattens oplevelser, er der fælles morgenmad, og
herefter har du flere muligheder for aktiviteter. Der vil være mulighed for, at gå en tur
i skoven, og studerer fuglelivet. Finlands skove huser mange specielle fugle, som der
ellers kun kendes fra Lapland. Du kan se lavskrige, tretået spætte, trane, tjur og
måske hjerpe. I området yngler både fiske- konge- og havørn. Områdets vartegn er
uden tvivl den kæmpestore laplandsugle, som kun yngler i år med mange mus, denne
skal vi dog være meget heldige for at se. Du kan regne med at se 60-80 forskellige
fuglearter på turen, hvis du er en habil ornitolog.
På søen, som ligger lige ved hytten, kan du tage en sejltur eller bade. Du kan tage en
lille rotur fra hytten til et område, hvor bæveren har bygget sine berømte dæmninger.
Midt på dagen er det tid til et par times søvn, inden du igen skal ud i skjulene og
tilbringe natten. Skulle du også have lyst til at springe en nat over i skjulene og blive i
stugaen, er dette heller ikke noget problem.
Dag 4.
Efter endnu en fantastisk nat i skjulene er det tilbage til hytten for morgenmad og
måske en sidste tur i skoven, inden du ved middagstid desværre skal sige farvel, og
med mange oplevelser i bagagen køre til Kajaani og via Helsingfors flyver hjem til
Kastrup.
Turen kan forlænges til 5-6 dage efter ønske.
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Praktiske oplysninger
Hytten
Hytten (Kuikka Base Camp) er en stor overnatningshytten, hvor du vil opholde dig i
dagstimerne samt indtage alle de hjemmelavede måltider. Her findes store
opholdsrum, 2-5 personers rum, fælles toilet og badefaciliteter, finsk sauna og
fotolaboratorium til digitale billeder. Der regnes med, at der er 2-4 personer i hvert
rum, hvor der er køjesenge i nogle rum mens der er almindelige senge i andre rum.
Derfor er det svært at tilbyde enkeltværelse. Men det er jo mest i skjulene, du
opholder dig om natten, så det går jo nok.
Skjulene
16 forskellige skjul findes i området. Alle er
beliggende i flotte, naturskønne områder
f.eks. i gammel fyrreskov med blåbærdække i bunden eller ved søer og højmoser med
fin udsigt. Der er op til 10-20 km at køre fra
hytten til skjulene. Skjulene findes i forskellige størrelser og kan huse 1-4 personer
ad gangen. Der er lavet mange små vinduer
og fotohuller til telelinser. Gulvet er af
skumgummi for at isolere bedst muligt og
er samtidigt en god madras til lidt søvn i
løbet af natten.
Dagsrytme
I Finland er det lyst døgnet rundt på
denne årstid, men om natten føles det
dog noget mørkere. Rovdyrene er
aktive om natten, derfor ”vender” du
døgnet om og er aktiv i natten fra
skjulene og sover midt på dagen. Dog
er det også muligt at sove lidt i
skjulene efter eget behov.
Klima
Vejret vil sikkert variere en del. Varmt
om dagen og køligere om natten.
Måske også en regnbyge.
Foto
Turen giver optimale muligheder for
fotografering. Alle skjulene er bygget,
så fotografer vil have de bedste
muligheder for at fotografere dyrene. I
hytten er der et mindre fotolaboratorium til digitale billeder.
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Ulv og bjørn ved bytte.

Ulv ved et af skjulene.

Turens pris
Pris fra kr. 7.850 pr. person hvis 2 - 4 rejser sammen. Hvis I er flere end 4 skriv for et
tilbud. Ekstra dage koster kr. 2.150 pr. dag.
I prisen er inkluderet; 3 nætter i Kuikka Base Camp/skjulene. Al mad startende
med aftensmad dag 1 til morgenmad dag 4. Transport på stedet til fra skjulene.
Transport til og fra Kajaani lufthavn.
FLY: Ønsker I at flyver derop er det en god idé at bestille i god tid. Jo tidligere I
bestiller jo lavere pris er der ofte på flybilletter.
I prisen er bl.a. ikke inkluderet; Fly København -Helsingfors – Kajaani, alkoholiske
drikkevare, forsikringer og personlige fornødenheder.
Er I flere som rejser sammen, vil det selvfølgelig blive billigere, mail og få et tilbud.
Grupper på over 14 kan som regel få en friplads i hytten (ikke fly).
I kan også vælge at købe flybilletten selv og lade Scanbird om at reserverer arrangementet i Finland.
Tilmelding
Send en mail til Scanbird og fortæl os om hvilke datoer du kunne tænke dig, at rejse.
Når Scanbird har fået konfirmeret at der er pladser i Kuikka Base Camp på de ønskede
datoer kontakter vi dig. Herefter vil du få mailet en faktura.
Yderligere information vil blive tilsendt før turen.
Afbestilling
• Ved skriftlig afbestilling (mail) 45 dage før afrejse refunderes det indbetalte
depositum fratrukket et gebyr på 2000 kr.
• Ved skriftlig afbestilling (mail) til Scanbird mellem 44 dage og 30 dage før afrejse
tilbagebetales 50 % af rejsens pris.
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen refunderes det indbetalte beløb
ikke.
Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i
Finland. Tillægsforsikring med hjemrejse og en afbestillingsforsikring kan tegnes, hvis
dette ønskes.
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Rejsegarantifonden
Scanbird er naturligvis medlem af Rejsegarantifonden.
Leder & guide
I hytten er der lokalt personale til at tage sig af dig. Derfor behøver du ikke en
Scanbird guide med fra København. Husk at der kun kan sidde 2-4 personer i hvert
skjul, så det er ikke meget glæde du vil få af en guide. Men hvis du er interesseret i,
at have en guide med på turen kan Scanbird selvfølge tilbyde dette
Arrangør, reservation & kontakt
Har du spørgsmål er de altid velkommen til at sende en mail til

Scanbird ApS
Bird and Wildlife Tours, Bird Guiding and Wildlife Photographing
Tværmarksvej 40
2860 Søborg
Telefon: 23423404
Mail: Scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com
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