Швеция – в преследване на Северното сияние
(25 ноември – 01 декември 2021)

Малко природни феномени пленяват въображението така, както Aurora Borealis (в
буквален превод от латински „Зора на Севера“)... Този вълшебен танц на небесните
светлини е резултат от взаимодействието между достигащите Земята заредени
слънчеви частици (т.нар. слънчев вятър) и нейното магнитно поле, което е най-силно
при полярните региони. Затова и най-добрите места за наблюдението му са далеч на
север или далеч на юг, около или дори отвъд Полярните кръгове – поради
разределението на сушата на нашата планета, северната ѝ половина е доста поудобният избор за това (другата опция, Антарктида, идва една идея далечко)...
Магическите явления са основа за много предания и легенди на северните народи:
викингите смятали, че това са видимите проявления на техните богове или пък че това
са отражения от броните и щитовете на валкириите, които водели при Один избрани
воини след смъртта им; коренните жители на Лапландия, саамите, се страхуват от
светлините, защото смятат, че са свързани с душите на мъртвите, а пък за
финландицте сиянието е дело на полярните лисици, които в бързината си отъркват
големите си пухкави опашки в планинските склонове и така „запалват“ сиянията... 
С тази програма ще се опитаме да „уловим“ това магично явление на едно не толкова
популярно, но изключително подходящо за целта място – Националния парк Абиско,
разположен в далечно ъгълче на Северна Швеция... Е, все пак трябва да кажем, че
въпреки много благоприятните условия там и нашето най-добро желание, сиянията не
могат да се управляват и гарантират... Очевидно акцентът ще е върху тъмните часове
от денонощието (които са повече от 15 в този период от годината), но и по светло ще
измислим какво да правим...
ПРОГРАМА НА ПЪТУВАНЕТО
25 ноември 2021: София – Стокхолм (полети)
Излитане от София, прекачване някъде из Европа (най-вероятно Германия) и
пристигане в шведската столица следобед или привечер. Нощувка в хотел близо до
летището. Radisson Blu Arlandia Hotel (или подобен)

26 ноември: Стокхолм – Кируна – НП Абиско (полет и 100 км по земя)
Вътрешен полет преди обед от Стокхолм до най-северния шведски град, Кируна
(почти 68° северна ширина). Кацане там около 13:20 ч и трансфер до Националния
парк Абиско на час и половина път. Първа вечер в очакване на магическите светлини...
Първа от общо 5 нощувки в STF Abisko Turiststation (или подобен).
Основан през 1909 г., паркът Абиско е един от най-старите в Швеция. Разположен в
Лапландия, той е отвъд Северния полярен кръг и отстои на едва 35 км от
норвежката граница. Защитената зона е с площ 77 км2 и се състои от няколко
долини, оградени от планини от запад и юг. На север Абиско граничи с Тонетреск,
което е считано за най-голямото планинско езеро на полуострова. Паркът е и
крайна (или начална) точка на дългия 440 км Kungsleden или Кралския път – един от
най-известните пешеходни маршрути в Скандинавските планини. Южно от Абиско
се намира и първенецът на Швеция, връх Кебнекайсе (2100 м). Тук се срещат
множество видове птици, лосове, северни елени, златки и по-рядко полярни лисици,
мечки, рисове. Регионът е известен като едно от най-сухите места в цяла
Скандинавия, от което следва липсата на облачност и оттам високите шансове
за „улавяне“ на Аурора...
27 ноември: Абиско
Днес ще направим лек преход в региона със снегоходки (макс. 3-4 часа). Споко,
лосовете не са (много) опасни, ако ги срещнем... 
Вечерта ще се опитаме видим сиянията от т.нар. Aurora Sky Station – база,
разположена на върха на близката планина Нуоля. Дотам се стига с открит лифт, много
яко, хаха (който се е возил в студен и ветровит януарски ден на Романския лифт на
Витоша знае). Втора нощувка, STF Abisko Turiststation (или подобен).
28 ноември: Абиско
Ден за моторни шейни, внимателно някой да не се пребие... По двама на едно МПС...
А вечерта отново сме в очакване – имаме варианти за опционни турове, например да
обикаляме района в търсене на светлините на колела (с ванове) – по желание е това...
Трета нощувка.
29 ноември: Абиско
След закуска се отправяме на своеобразно фотосафари за лосове, ще ни закарат до
местата, където е вероятно да видим тези северни гиганти, чиято популация в Швеция
е най-голяма от европейските държави...
Четвърта нощувка. STF Abisko Turiststation (или подобен)
30 ноември: НП Абиско – Кируна – Стокхолм (100 км по земя и полет)
Трансфер малко преди обед обратно до град Кируна за обеден полет на юг (найнакрая) към цивилизацията и Стокхолм. Кацане и трансфер до хотел в центъра на
града. Нощувка в столицата на Кралството. Hilton Stockholm Slussen Hotel (или подобен)

01 декември 2021: Стокхолм – София (полети)
Трансфер до международното летище на града за сутрешни полети обратно към
родината, с прекачване някъде... Пристигане в София в следобедните часове, home
sweet home…

ЦЕНА: 1707 EUR – на човек, в двойна стая и група от 13-14 човека.
Доплащане за единична стая – на запитване, но са цифри, поне към 500 EUR...

Цената включва:
● самолетни билети за международни полети София – Стокхолм – София с прекачване;
● самолетни билети за вътрешни полети Стокхолм – Кируна – Стокхолм, със SAS;
● всички трансфери летище / хотел / летище;
● 2 нощувки със закуски в Стокхом – по една на отиване и връщане;
● 4 нощувки със закуски в Националния парк Абиско;
● 3 дневни тура в района на парка;
● вечерно посещение на Aurora Sky Station;
● български водач;
● медицинска застраховка за пътуването с покритие 20 000 евро.

Цената не включва:
● летищни такси за полетите – около 50 EUR;
● непосочените хранения (обеди и вечери);
● различни допълнителни турове в парка Абиско, както и обиколка на Стокхолм;
● бакшиши и разходи от личен характер;
● PCR тестове, където се налагат такива;
● допълнителни нощувки в Стокхолм на връщане – по желание;
● цената е на база група от 13-14 човека, при по-малко участници ще се наложи
доплащане;
● застраховка „Отказ от пътуване”, която би покрила разходите ви за отмяна на
пътуването, поради здравословен проблем или при някои форсмажорни
обстоятелства.

Срокове за записване, други условия:
● 1000 EUR – веднага при записване;
● остатъкa – до 12-ти ноември 2021.
ВАЖНО! Швеция изисква задължителен тест за влизане на територията на
страната (антигенен или PCR) На връщане в България също трябва да се направи
тест в рамките на първите 24 ч след кацане.

