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Finland – nordisk vildmarkssafari 

 

Har du drømt om at opleve den nordiske vildmark med alt hvad det indebærer? Så har 
du chancen nu på denne vildmarkssafari, hvor du får naturen helt ind på livet.  

Langt ude i den finske ødemark på grænsen til Rusland ligger et fantastisk sted, Kuikka 
base camp. Her bor du hos den verdensberømte naturfotograf Lassi Rautiainen og hans 
familie. Lassi er en af pionererne indenfor rovdyrfotografering fra skjul i Norden, og 
hans billeder er kendte verden over.  

Fra Kuikka base camp kan man opleve Nordens tre store rovdyr på helt tæt hold i deres 
naturlige miljø. Både brunbjørn, ulv og jærv er på programmet. Der anvendes bait i 
områderne for at give optimale fotomuligheder. Vi har tre nætter i fotoskjul i vildmarken 
med mulighed for at se bjørn, ulv og jærv i deres naturlige omgivelser. En enestående 
mulighed for at opleve et stykke uberørt nordisk natur i selskab med eksperterne! 

• Oplev Nordens tre store rovdyr på helt tæt hold i deres naturlige miljø 
• Mød Lassi Rautiainen og lad dig inspirere af hans fotografier 
• Nyd den nordiske vildmark i grænselandet mellem Finland og Rusland 
• Hop i skovsøen og få varmen i en vaskeægte finsk sauna 
• Mulighed for at forlænge rejsen med et par dage i Helsinki 
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Oversigt 
1. dag: Afrejse om morgenen fra København til Kajaani via Helsinki. Videre til base camp. 

2. dag: Nordisk vildmark 

3. dag: Nordisk vildmark 

4. dag: Nordisk vildmark og rensafari 

5. dag: Hjemrejse 

Evt. forlængelse 
6. dag: Helsinki 

7. dag: Helsinki og hjemrejse 

 

Dag 1: Afrejse fra København til Kajaani via Helsinki 
Du rejser fra København om morgenen og ankommer til Kajaani lufthavn om 
eftermiddagen, og herefter er der direkte afgang mod vildmarken! Du skal køre omkring 
to timer for at nå frem til Kuikka base camp. Du starter med at få pakket ud, og herefter 
er der afslapning indtil aftensmaden.  

Efter aftensmaden giver vildmarksguiden en briefing om de kommende dages 
spændende program, og om nogle af de dyr, du kan være heldige at se. Da det er lyst 
stort set hele aftenen og natten, er der mulighed for både en svømmetur i skovsøen og 
en tur i ægte finsk sauna inden sengetid. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning: Kuikka base camp. 

 

Dag 2: Nordisk vildmark 
Du starter dagen med en solid morgenmad. Herefter går i sammen en tur rundt i 
området for at høre om dets fantastiske økosystem, hvor der blandt andet er gode 
muligheder for at se mange spændende fugle. Faktisk er det ikke usandsynligt, at man 
kan opleve over 50 arter her i området.  

Efter gåturen er der afslapning i basecampen, eller du kan sejle i kano på søen, hvor der 
også kan fiskes. Du spiser en sen frokost i base campen, og begynder så småt at gøre 
klar til vores første nat i skjul. Du skal have smurt madpakke til natten og have pakket 
soveposeen, kikkert, kamera og de andre fornødenheder, du skal bruge i skjulet.  

Midt på eftermiddagen er der afgang mod bjørneskjulene. Du kører i en lille halv time, 
og herefter går du det sidste stykke ind i højmosen. Området ligger i grænselandet 
mellem Finland og Rusland. Her er ingen bebyggelse i nærheden, det er kun dig og 
naturen! Ved ankomsten til skjulet (to personer i hvert skjul) starter du med at pakke dit 
grej ud, så du er klar til at være stille og med spænding vente på bjørn, ulv, jærv eller 
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andet komme på nært hold. På denne tid af året er det stort set lyst hele natten 
igennem, og dyrene kan derfor komme når som helst. Da det er helt vild natur, kan man 
naturligvis aldrig være sikker på, at der kommer dyr forbi, men lige præcis dette 
område administreres af Lassi, som har fulgt de store rovdyr på helt tæt hold i over 20 
år. Skjulene er placeret i kerneområdet for vildtet, og der er næsten bjørnegaranti! 

   NB! Alle skjul indeholder muldpotte (eget simpelt toilet, som ligger i forbindelse med 
skjulet), og i skjulet er der liggeunderlag, så der også er mulighed for en lur. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning i skjul / base camp. 

 

Dag 3: Nordisk vildmark 
Du bliver hentet omkring kl. 7.30 og kører sammen tilbage til Kuikka base camp. Her 
venter der et velfortjent morgenbord, og mens du nyder morgenmaden, kan du dele ud 
af nattens spændende oplevelser. Formiddagen er afsat til at du kan få lidt søvn. 
Eftermiddagen kan bruges på søen i kano, fiskeri, fotografering af fugle omkring 
campen eller en tur i sauna. 

Sidst på dagen serveres en sen frokost, inden du igen skal have smurt madpakke og 
pakket udstyr til endnu en spændende nat i skjul.  Herefter kører du igen ud til skjulet 
som dagen forinden. 
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   NB! Dette er den sidste nat i skjul. Man kan dog tilkøbe en ekstra nat i skjul dag 4-5, 
hvis man har lyst. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning i skjul / base camp. 

 

Dag 4: Nordisk vildmark og rensafari 
Du samles igen op omkring kl. 7.30 og køres tilbage Kuikka base camp, hvor et 
velfortjent morgenbord venter på dig. Efter endnu en nat i skjul er formiddagen afsat til 
lidt tiltrængt søvn.  

Omkring middag skal du ud og lede efter de vilde skovrener, som også findes i dette 
område. Rensdyr er en af Nordens vilde hjortearter og et af de primære fødeemner for 
ulvene i området. Turen tager omkring tre timer, og her er der også mulighed for at se 
en eller flere af områdets andre dyr. Det er en spændende oplevelse at vandre rundt i 
skoven i samme område, hvor man natten forinden har set bjørn, ja måske også ulv og 
jærv.  

Du vender tilbage til base camp om eftermiddagen, og har du tilkøbt endnu en nat i 
skjul, sendes du afsted på denne. Hvis ikke, så kan du holde en hyggelig sidste aften i 
den finske vildmarks stilhed med bål, god mad, vin, sauna og udveksling af 
røverhistorier. 

Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Overnatning i base camp evt. i skjul. 

 

Dag 5: Hjemrejse 
Efter morgenmaden er der mulighed for en lur eller benyttelse af Kuikka base camps 
faciliteter (som beskrevet under dag 3). I løbet af dagen køres der tilbage til Kajaani. 
Herfra flyver du til Helsinki og videre til København med ankomst først på aftenen. 

Måltider inkluderet: Morgenmad 

   NB! Der er mulighed for at tilkøbe ekstra ophold i Helsinki (se nedenfor). Dette skal 
bookes sammen med bestilling af rejsen. 

 

FORLÆNGELSE (skal bookes ved bestilling af rejsen) 

Dag 5: Base camp – Kajaani – Helsinki  
Du ankommer til Helsinki om eftermiddagen og indkvarteres på centralt beliggende 
hotel. 

Overnatning i Helsinki på centralt beliggende hotel. 
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Dag 6: Helsinki 
Du slapper af i den finske hovedstad og har mulighed for at udforske den skønne by på 
egen hånd (ingen guide eller rejseleder). Blandt seværdighederne er byens centrum, 
monumentet for den store finske komponist Sibelius, klippekirken, havneområdet, 
markedet, naturhistorisk museum m.v. 

Overnatning i Helsinki på centralt beliggende hotel. 

 

Dag 7: Helsinki og hjemrejse 
Efter morgenmaden er der tid til lidt mere sightseeing eller en vandring i Helsinki. 
Derefter går turen til lufthavnen, hvorfra der flyves til København.  
 

INFO OM REJSEN 
Dette er en vildmarkstur, og derfor er indkvarteringen simpel. Der er ingen særlige 
helbredskrav, blot man er i almindelig form.  

 

Prisen inkluderer 
Fly København – Helsinki – Kajaani (retur) 

Overnatninger i base camp eller skjul ifølge programmet 

Transport ifølge programmet 

HELpension dag 1-5 

Alle udflugter ifølge programmet 

Engelsktalende specialguide (Lassi Rautiainen) 

 

Ikke inkluderet 
Afbestillings- og rejseforsikring 

Drikkevarer  

Drikkepenge til guider og chauffører (beregn 100 USD) 

Ekstra nat i skjul 

Forlængelse i Helsinki 


