
Snow-safari

Outdoroové cesty na sněžných kolech po Laponsku

14 DNÍ DOBRODRUŽSTVÍ V SEVERSKÉ PŘÍRODĚ
14 DNÍ PLNÝCH NEUVĚŘITELNÝCH POCITŮ

14 DNÍ PLNÝCH ADRENALINU
14 DNÍ BEZ CIVILIZACE

14 DNÍ...
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Snow-bike outdoor po Laponsku je pořádán pro skupiny 5–8 lidí. Trasy jsou voleny po cestách sněžných skútrů 
s noclehy na pravých dřevěných srubech. Tyto výlety jsou dobrodružné úniky z přetechnizovaného světa a od 
svazujícího komfortu do náruče čisté přírody. Díky sněžným kolům a arktické divočině se propadnete i do nové 
dimenze bikování. Na trase potkáte jen minimum lidí a pocítíte krásu i majestátnost severské přírody a možná 
na chvíli zapomenete na žebříček hodnot vytvořený doma v civilizaci. Nastanou u vás stejně opojné a 
neuvěřitelné pocity, jako tenkrát u mě na Aljašce. Díky vyplavenému adrenalinu objevíte krásu věcí, kterou 
doma nevnímáte. Zažijete nával radosti, když objevíte další dřevěný srub. Zjistíte, jak příjemné teplo vydává 
hořící dřevo, jak uklidňující je praskající oheň, jak skvěle chutná obyčejný čaj i primitivní jídlo připravené na 
železných kamnech. Věřím, že u každého z vás dojde k vnitřnímu vyčištění, což  je také smysl těchto cest.

Honza Kopka



Cena expedice zahrnuje dopravu osob  
a bagáže, zapůjčení sněžného speciálu, 
příprava nosičů pro bagáž, zapůjčení 
brašen zadní, přední, rámové a dvoj– 
sáčku na řídítka, pedály crankbrothers, 
či freeridové s piny a asistenci.

Zájemcům můžeme poskytnout  i 
speciality jako – zimní tretry, brutální 
vatované návleky na tretry i 
převlečené rukavice na řídítka.
 

Zřídka je možnost i rentovaného srubu 
(není započítáno v ceně).

Jedná se o cestu přírodou na sněžných 
kolech, vaření a  noclehy  na volně 
přístupných srubech. Expedice 
probíhají v různých oblastech a 
dosahuje se při nich nejsevernějšího  
(N70° 04´ 55´´) a nejvyššího (1328 m 
n. m.) bodu Finska.



Akce má turisticko-expediční charakter, není pojímána jako tréninková,  závodní  nebo snaha o rekordy.  Nicméně 
požadujeme určitou fyzickou zdatnost. A účastníci by se měli na expedici zodpovědně připravovat.



Na viděnou v Laponsku se těší Honza Kopka.

Foto: Jan Kopka a účastníci expedic

Více informací o expedici na: www.jankopka.cz

Email: jankopka@jankopka.cz
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