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на планеті. І це не для красного слівця: офіційний звіт ООН засвідчує, що
тут щасливими вважає себе найбільша кількість людей.

Крім того, дослідження поважних міжнародних організацій пока-
зують:

- Фінляндія посідає перше місце в рейтингу країн для подорожей, у
тому числі по дикій природі;

- це країна з найчистішими на планеті повітрям та питною водою;
- країна з найекологічнішою їжею в Європі;
- «найзеленіша країна» за показниками захисту екосистем і людського

здоров’я.
Чому ж не почуватися щасливим у такій державі? Лише за 100 років

свого незалежного існування вона спромоглася втілити гасло «Все для
людей». Тут чисто, безпечно і комфортно жити, рівень добробуту — серед
найвищих у Європі. Рівноправ’я, патріотизм, повага до особистості — не

лозунги, а звичне повсякдення. Причому патріотизм фіни розуміють як
дотримання всіма правил співжиття на благо всіх.

Приїхавши сюди, швидко спростовуєш нав’язані нам стереотипи що-
до мешканців країни. Фіни не повільні, а грунтовні й завдяки цьому ус-
пішні. Не закриті, а стримані: за першої нагоди душу не розкривають, але
за першої потреби приходять на допомогу. Вони справді багато п’ють,
але… не спиртного, а кави — найбільше у світі!

Та допомагає їм не кава, а цікаве поняття «сісу». Популярне у Фінляндії
слівце приблизно означає: «Що має бути зроблено, буде зроблено».

Найфінськіший курорт
Курорт Вуокатті — чудове місце, щоб оцінити фінські грунтовність і

наполегливість.
Цей зимовий курорт називають «Воротами до Лапландії» та вважають

«найбільш фінським», бо його дуже полюбляють самі фіни. Він чудово
передає атмосферу Півночі й тішить справжньою білосніжною зимою без
екстремальних температур.

Вуокатті — справжній універсал, здатний догодити кожному, тому сю-
ди часто виїжджають цілими родинами та компаніями. На туристів че-
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Хочете до країни
найщасливіших
людей? Вам до

Фінляндії! Мрієте про
снігову казку, зустріч із

Санта-Клаусом, лижний
драйв, полярне сяйво,
гарячу сауну і затишок

біля каміну? 
Вирушайте 
до Вуокатті!

Т Віктор СИДОРЕНКО

Ф vuokatti.kuvat.fi

УУкраїнська компанія «Delfa Tour» вміло
«адаптувала» курорт Вуокатті для співвіт-
чизників. Вона ось уже 12-й сезон здійснює
туди свої унікальні авторські тури «Ворота
до Лапландії». Чарівні подорожі у святко-
вий новорічно-різдвяний час! Усе врахова-
но — від безкоштовного перевезення гір-
ськолижного комплекту до новорічної ве-
чері без російських груп. І протягом туру
оператор завжди поруч із вами!

Заради чого все це? Заради неймовірної
Фінляндії, гостинного Вуокатті.

Чому Фінляндія?
Не лише тому, що там казкова зима. Ад-

же у світі є місця з чудовою зимою, куди ви
не повезете своїх рідних ні за які казочки. А
ось до Фінляндії треба з’їздити бодай раз у
житті як до країни найщасливіших людей
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«ВОРОТА ДО ЛАПЛАНДІЇ»

Це назва унікальних авторських

турів від «Delfa Tour» до Вуокатті:

- виліт із Києва у зручний денний час;

- авіалінії надійні — МАУ;

- безкоштовне перевезення комплек-

ту гірськолижного спорядження;

-тривалість перебування опти-

мальна — 6 та 11 днів;

- період найцікавіший — Новий рік і

Різдво (29.12.19, 3.01.20, 8.01.20);

- трансфер з аеропорту: година — і

ви в зимовій казці.

Увага! Кількість місць обмежена.

Можливості — необмежені!

Докладніше — на delfa.com.ua.

www.delfa.com.ua
+38 (044) 492-2925
+38 (068) 775-2653
+38 (093) 013-0947
Ліцензія ДСТКУ № 1948 від 21.12.2018

Туроператор «Delfa Tour»
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Фінляндія. 
Курорт Вуокатті

Авторська програма 
«Ворота до Лапландії»

Прямі вильоти з Києва
29.12.19, 3.01.20,8.01.20
На 6 та 11 днів
Авіакомпанія МАУ

Вартість туру від 840Є/особа_

* У гривневому еквіваленті за комерційним курсом на сайті туроператора на день оплати

*

кають комфортабельні готелі з «нордич-
ним» дизайном, зручні апартаменти та за-
тишні котеджі з кухнями і камінами. Ін-
фраструктура чудова, сервіс по-фінсько-
му високий і стриманий, забав безліч, гос-
тей приймають зі щирою привітністю.

У гості до Йоулупуккі
Як відомо, комплекс «Santa Claus Vi-

llage» розташований у фінському Рованіє-
мі. А до Вуокатті чарівний дідусь, по-фін-
ському — Йоулупуккі, прилітає сам за до-
помогою оленя Рудольфа — спеціально,
аби прийняти дітей без черги у своїй ре-
зиденції в містечку Кухмо. «Delfa Tour» за-
прошує туди!

На зустріч із Йоулупуккі не забудьте
взяти подарунок для своїх дітей, адже його
має вручити сам господар резиденції. До-

рога займе близько години, а тоді… Тоді
почнеться магія: чарівні вогні вздовж сте-
жин, звуки дзвоників на вітрі… Через під-
земні переходи, повз хатинку Лісовика та
коваля Калевали ви потрапите до гномів
на випічку різдвяного печива, а далі — че-
рез казковий ліс — до затишного де-
рев’яного будинку. І там чекатиме він —
справжній Йоулупуккі! Привітає своєю
загадковою мовою, тепло і душевно при-
йме гостей, посадить собі на коліна, до-
зволить зробити селфі та вручить жаданий
подарунок. Бонусом для всіх стануть фо-
тосесія та фінський обід. Після цього в
казку повірить кожен!

Забави на морозі
Іскристий сніг, веселий сміх, кришта-

лем дзвенить повітря… Вуокатті — це при-

годи на лоні зимової природи!
На сопках є 13 гірськолижних спусків. Вони іде-

ально доглянуті, широкі, комфортні та з незмінно
чудовим снігом. Висоти невеликі, до 315 метрів, але
знайдуться траси будь-якої складності, навіть «чор-
ні». Поціновувачі фристайлу і сноубордисти «відір-
вуться» на слоупстайлі та суперпайпі, а прихильники
слалому — на спуску рівня FIS.

Для непосидючих дітлахів є власна територія. За
підйомник їм платити не потрібно. У дитячій гір-
ськолижній школі вони можуть погрітись і погратися
в симпатичній ігровій кімнаті. До речі, школа має
славну історію та інструкторів, які спілкуються зро-
зумілою для нас мовою.

Підйомники новітні, послуги різноманітні, схили
освітлені… Що ще потрібно спортивним гостям? Звіс-
но, бігові лижі. Для них тут понад 150 кілометрів пер-
шокласних трас, із яких 37 кілометрів — освітлених.

Забав на морозі багато і в унікальному критому ці-
лорічному снігопарку «MAX Snow World». Можна та-
кож увірватися в зимову казку на снігоході. Або виру-
шити на ньому на пошуки північного сяйва.

Ну, і як же без катання на собаках? Саньми, запря-
женими блакитноокими хаскі, зможе покерувати навіть
дитина. Веселі, дружні тварини завжди готові до забав!

Тропіки Приполяр’я
Чудовий контраст до снігових розваг — тепло сауни

та водний релакс. Можна попаритись у smoked-лазні з

перервами на пірнання у крижану ополонку. В спа-
комплексі «Holiday Club Katinkulta», окрім різноманіт-
них лазень світу і масажів, чекає найбільший у Фінлян-
дії тропічний аквацентр: понад два десятки басейнів з
ефектами й інші атракції.

Спорт і розваги у приміщенні? Можливостей хоч
відбавляй. У тому ж комплексі знайдете тренажери, ве-
ликий теніс, бадмінтон, сквош, шейпінг, фітнес, боу-
лінг, ігри з м’ячем… І не тільки це, і не лише тут, бо у
Вуокатті є ще й міжнародний центр підготовки спор-
тсменів плюс «SuperPark» на 8700 квадратних метрів: ту-
нелі, скеледроми, міні-автомобілі, гірки, запеклі «пе-
рестрілки» на дворівневій арені…

Одне слово, у Вуокатті чудес вистачає. Цей зимовий
край так нагадує рай!
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