
Ця країна найщасливіша за версією щорічної доповіді ООН «The World Happiness Report» в 
2018 і 2019 роках. Будь-який турист, що збирається мандрувати північною Європою може 

замислитися, а з чого цим фінам так радісно? А ми йому можемо і підказати, давайте 
порахуємо плюси.

ЧОМУ ВАРТО ЇХАТИ

ДО ФІНЛЯНДІЇ?

Коли людина збирається у мандрівку до іншої 
країни, вона заздалегідь уявляє собі, якою буде 
ця поїздка. Але з але з Фінляндією неможливо 
заздалегідь передбачити, що можна побачити в 
новому турі. Така ця країна різна і дивовижна.

Не дарма Суомі займає перше місце в світі як 
«сама зелена країна» згідно з індексом еколо-
гічних показників (їх більше 20) в сфері захи-
сту здоров’я людини та захисту екосистем. 
Тобто, природа країни надає вам не тільки 
можливість релаксу серед височенних зеле-
них дерев та ще справжню «машину часу» — 
ви побачите, яким був ліс ще до появи любої 
промисловості. Недарма Фінляндія отримала 
перше місце в рейтингу країн для подорожей 
по дикій природі.
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Ми навели декілька причин, чому варто їхати до 
Фінляндії? Усі вони гідні вашої уваги. Але голов-
на відповідь на це питання — до цієї країни вар-
то їхати тому, що вона така єдина та неповтор-
на. І тому кожний справжній мандрівник просто 

має обов’язок зробити туристичний хадж до 
казкової Суомі.

Після прогулянки по місцевій природі у вас буде 
хороший апетит. І можете його не стримувати, 
тому що в Фінляндії сама екологічна їжа в Євро-
пі, за даними Європейського агентства з безпе-
ки продуктів харчування (EFSA). А запити її ви 
можете самою чистою питною водою в світі, про 
що свідчать дані ЮНЕСКО і Комітету з водних 
ресурсів ООН.

Саме найчистіша вода дозволяє робити смачну 
каву. Може для вас буде несподіванкою, але в пів-
нічній країні споживають 12 кг кофе на рік на лю-
дину. Фіни п’ють каву протягом дня. Традиційний 
спосіб приготування ароматного напою в Фінлян-
дії — це варити каву по-турецьки. У фінів навіть є 
екскурсії, коли на лоні зимової природи професій-
ний баріста готує на вогнищі різні варіанти кави.

Фінська сауна — поширений термін. Щоб ви зна-
ли, на 5,5 мільйона жителів країни доводиться 
3,3 млн саун. Для фінів сауна — це сакральне міс-
це, де очищається не тільки тіло, а й дух. 

САУНА-СТАДІОН. На стадіоні Hartwall Arena, 
Гельсінкі, є VIP-бокси, обладнані саунами. Уні-
кальна можливість, подивитися матч або концерт 
з персональної сауни, розрахованою на макси-
мум 30 чол. Ціни варіюються від 400 до більш ніж 
2500 євро в залежності від календаря подій

САУНА-гондоли. На фінському курорті Юлляс 
можна попарити м’язи сауні, розташованій в кабі-
ні підйомника. 20-хвилинна поїздка починається 
на вершині гори Юлляс. Місткість сауни - макси-
мум 4 чол. Бонус - мальовничі краєвиди курорту!

SKY-САУНА. Унікальна підвісна кабіна-сауна на 
колесі огляду Гельсінкі. На висоті 40 метрів над 
землею - самий «жаркий» спосіб насолоджувати-
ся видами фінської столиці і Балтійського моря. 
Сауна вміщує максимум 5 чол.

САУНА-ФАСТФУД. Burger King в Гельсінкі має 
свою родзинку — сауну! Вона знаходиться внизу 
ресторану і розрахована на 15 любителів гамбур-
герів та сауни. Так, їжу можна замовляти прямо в 
сауну.

САУНА-АВТОБУС. Saunabussi (сауна-автобус) під-
ходить навіть для тривалого подорожу, адже крім 
власне комфортної сауни, де можна розслабитися 
і відпочити під час подорожі, тут є туалет, спальня 
і кухня.

Крижана САУНА. Несподівано, але факт: крижана 
сауна Rukan Salonki складається з великих кри-
жаних блоків і схожа на величезну скляну скуль-
птуру. Проникаючи крізь товщу льоду промені 
світла створюють воістину чарівну атмосферу. 
Лід пом’якшує пар, а жар не стає нестерпним. У 
крижаній сауні піч розтоплюється зовні, а потім 
вноситься всередину, щоб не розтопити крижані 
стіни.

Фінляндією люблять мандрувати ще й тому, що 
це — сама безпечна країна в світі для подорожей, 
згідно Міжнародного рейтингу Всесвітнього Еко-
номічного Форуму & Solo Travel Safety Report 2019. 
Це дозволить вам повністю віддатися безтурбот-
ному відпочинку, коли думаєш тільки про приго-
ди, а всі враження залишаються приємними.
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