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Velkommen til Finland
Safari & Beyond byder dig velkommen til Finland, hvor vi med disse praktiske informationer, vil gøre dig helt klar til 
rejsen til På bjørne og ulve fotosafari i Finland. Vi vil bede dig om at læse disse sider grundigt igennem og naturligvis 
kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi henviser endvidere til relevante myndigheder og hjemmesider for flere informa-
tioner. Disse informationer opdateres løbende, men finder du ting, du mener der bør ændres, så lad os det venligst 
vide.

VACCINATION
Vi råder til, at du kontakter en speciallæge, din praktiserende læge eller en autoriseret vaccinationsklinik.
På www.vaccination.dk eller på www.sikkerrejse.dk kan du læse yderligere om vaccinationer for rejser til Finland.

FORSIKRINGER
Som dansk statsborger er du dækket af det blå sygesikringskort ved rejser i Finland. Du risikerer dog en høj 
egenbetaling alt efter hvilken behandling der er nødvendig. Vi anbefaler derfor, at du tegner en rejseforsikring, så du 
er fuldt dækket, hvis uheldet er ude. Vi samarbejder med Gouda Rejse-forsikring og rådgiver gerne omkring valg af 
forsikringer. Rejseforsikring kan tegnes helt frem til afrejse. Beløbet skal være registreret som indbetalt inden afrejse, 
for at du er dækket. Det er også muligt at tegne en a�estillings-forsikring på rejsen. Denne dækker ved akut opstået 
sygdom i egen hjemmeboende eller nærmeste familie, eller dødsfald i nærmeste familie. A�estillingsforsikringen skal 
være tegnet, så den kan betales samtidigt med rejsens depositum for at den dækker.



FLYBILLETTER
Det er vigtigt, at de navne, der står på din faktura og på flybilletterne, er 100 % identiske, med dem der står i dit pas.
Mellemnavne kan udelades. Æ, Ø og Å findes ikke i det engelske alfabet og omskrives således: Æ = ae, Ø = oe og Å = 
aa. Er der fejl, kan det i værste fald betyde, at du/I afvises i lufthavnen, eller at flybilletterne skal ændres. Dette kan 
nemt koste en ekstraregning på flere tusinde kroner pr. billet.

Vi fremsender flybilletterne i en e-mail ca. 14 dage før afrejsen. Det er tiderne på flybilletten, der er gældende. 
Rejseplanen og tiderne i programmet er kun vejledende. Da ændringer kan forekomme med kort varsel evt. på grund af 
vejrforhold i Europa, er det en god ide at holde sig opdateret f.eks. via tekst-tv og flyselskabets hjemmeside.

Alle tider på flybilletten er lokale tider. På rejseplanen/itinerary, finder du nederst en bookingkode – en sekscifret 
”kode” af bogstaver og tal. På flyselskabets hjemmeside kan denne kode indtastes sammen med dit efternavn. Heref-
ter vil du finde en online oversigt på dine flyvninger og diverse anden information. Samme sted finder du en QR-kode. 
Hvis du har en smartphone, kan du scanne QR koden, og på den måde får du en kopi af din rejseplan i din telefon.

Mød altid op i lufthavnen i god tid. Check-in tid er det tidspunkt, hvor check-in senest skal være afsluttet. Der kan 
oftest laves et check-in af bagagen for hele rejsen. Det betyder, at du efter check-in i lufthavnen i Danmark først ser 
din bagage på destinationen. Husk at gemme de bagage-kvitteringer du får i lufthavnen. Det er en god ide at 
medbringe et ekstra print af dine flybilletter.
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BAGAGE
Vi flyver fra København med Finnair til Kajaani via Helsinki. 

Husk at du i de danske lufthavne som regel skal være der to timer før flyets afgang. Vær dog opmærksom på at du i
Københavns lufthavn i de travle sæsoner, nogle gange skal være der tre timer før.

Med Finnair må du medbringe et stk. indchecket bagage á 23 kilo ombord på flyet. Derudover må du medbringe et stk. 
håndbagage á 8 kilo.

TOLDFRI INDKØB
Det er ikke muligt at købe toldfrie varer på rejser til og fra Finland, da Finland er en del af EU.

PAS OG VISUM
Nordiske statsborgere, herunder danske statsborgere, er visumfri i de nordiske lande. Der gælder ingen pastvang for 
nordiske statsborgere, der rejser mellem de nordiske lande. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor 
medbringe en eller anden form for billedlegitimation. Dit pas vil være velegnet som billedlegitimation og kræves 
undertiden af fly- og færgeselskaber. Personer med dansk flygtninge- eller fremmedpas skal kontakte den finske 
ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.
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OM BOREAL WILDLIFE CENTER OG FOTOSKJULENE
Boreal Wildlife Center er en gammel finsk grænsepost, der er omdannet til privatejet naturcenter med spisestue og 
indkvartering i 1-3 personers værelser med bad og toilet. Naturcenteret er omgivet af skov og søer med rig mulighed 
for naturstudier og fotografering. Fra skjulene observerer vi dyrelivet gennem spejlglasruder og fotograferer gennem 
et hul i et camouflagegardin. I skjulet er der ikke plads til trebens-stativer, men den brede vindueskarm i hvert skjul er 
udstyret med beanbags og en jernplade med standardgevind til eget kugle-videohoved. Der fotograferes enten fra stol 
eller køje, hvor der også kan soves på skift. Skjulene er placerede på forskellige biotoper med henholdsvis sump (myr), 
skov og sø, så der bliver rig variation i baggrunde og motiver.

De normalt sky rovdyr lokkes hos Boreal Wildlife Center primært til med hundefoder i form af små fiskepiller på 
størrelser med gajoler. Fiskepillerne synker ned i sne og vegetationen og ses ikke på billederne og dyrene udviser 
normal fødesøgningsadfærd. I vintersæsonen fodres også med ren eller elg, som lokker ulvene nær skjulene.

OBS: Der tages forbehold for skjulenes placering, antallet og variationen af rovdyr og hønsefugle samt antallet af 
fotografer pr. skjul, da alt sker på naturens og dyrenes præmisser. Mere info på http://www.viiksimo.fi/index.php/home

Vi har booket centerets pro-hides, med plads til 3 fotografer i hvert skjul. For optimale fotomuligheder og bedre 
komfort har vi booket til to fotografer pr. skjul, da både rovdyr og hønsefugle er meget aktive. Derfor er det vigtigt med 
god plads til hurtige skift mellem de forskellige “skydeskår” i skjulet.

VALUTA
På centeret kan sodavand og øl betales med kreditkort, men husk også kontanter i Euro, som er eneste kontante 
betalingsmiddel.
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KLIMA OG BEKLÆDNING
Pak vintertøjet, så du kan holde varmen dag og nat, når kulden kryber ind på dig - både i skjulet og ved fotografering i 
terrænet nær centeret. Kulden i Finland er heldigvis “tør” grundet fastlandsklimaet, så den bider ikke på samme måde 
som fugtigt dansk frostvejr. Forvent temperaturer et godt stykke under frysepunktet og en snebyge af og til. Sneen 
kan ligge dybt, så det er en god ide med højskaftede, vandtætte støvler eller ditto gummistøvler, når vi skal i felten.

GODE RÅD TIL PAKNING
Nedenstående er ikke en fyldestgørende pakkeliste, da det selvfølgelig er individuelt hvad og hvor meget man vil
medbringe – så længe man overholder den angivne vægtgrænse! Listen er tænkt som inspiration og til at fremhæve 
nogle af de vigtigste ting, som man måske ikke umiddelbart tænker over eller er vant til at medbringe på rejser. 

• Varmt tøj og overtøj.
• Støvler til dyb sne.
• Fotoudstyr
• Din personlige medicin (i håndbagagen).
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FORSLAG TIL FOTOUDSTYR 
Her finder du en anbefaling af hvilket fotoudstyr der optimalt kan medbringes til rejsen. Det er dog vigtigt at pointere, 
at man sagtens kan tage med på rejsen med et mindre omfangsrigt og knap så professionelt udstyr, og alligevel kan få 
et stort udbytte af såvel fotografisk vejledning som af turens oplevelser generelt. Lars Gejl´s eget udstyr på turen vil 
bestå af følgende:

• To fullframe-huse og to optikker henholdsvis 70-200 mm og 500 mm
• 1,4 x telekonverter
• 4 kg beanbag til skjulet, som sikrer optimal telemanøvre og panorering
• Etbens-stativ til fuglefotografering
• Lommelygte
• Ekstra batteri og oplader
• Evt. laptop, kortlæser, USB-nøgle etc. til gennemgang og konstruktiv kritik af dine fotos

FYSIK
Man skal være selvhjulpen for at tage med på turen, men det kræver ikke en specielt god fysik. De hårdeste 
udfordringer vil være kulden og den begrænsede søvn.

DRIKKEPENGE
Prisniveauet i Finland er relativt højt, ligesom vi kender det herhjemmefra. Drikkepenge er medregnet i prisen, og gives 
derfor kun hvis man føler det er ekstra velfortjent.
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SIKKERHED PÅ FOTOSAFARI
At være på fotosafari er en oplevelse for livet, som ofte går i blodet på gæsten. Ofte kommer du meget tæt på de vilde 
dyr, og her er det afgørende, at du følger de råd som rejselederen giver. En sovende bjørn eller en sky ulv er vilde dyr, 
og kan lynhurtigt ændre karakter. Dumdristig og larmende optræden kan i værste fald fremprovokere en farlig 
situation.

FOTOSAFARIENS EMMA GAD…
Du besøger dyrene i deres hjem på deres præmisser. Derfor skal følgende regler overholdes:
1. Dyrene må aldrig fodres.
2. Dyrene må ikke forstyrres med store bevægelser, tilråb eller højrøstet tale.
3. Prøv ikke at tiltrække et dyrs opmærksomhed ved eksempelvis at imitere lyde eller klappe i hænderne.
5. Intet må efterlades i naturen (filmhylstre er gode askebægre), og omvendt må intet �ernes fra naturen.

TIDSFORSKEL
Finland er 1 time foran Danmark.

TELEFONI
Der er et fint dækkende mobilnet de fleste steder i Finland. Husk det er dyrt, hvis du bruger dit danske telefonnummer. 
Selv at modtage sms fra Danmark koster meget mere end normalt. Den internationale landekode i Namibia er +358.

KONTAKT I NØDSTILFÆLDE
Claus Lund Sørensen i Danmark: +45 26184359
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