Μαγικά Φώτα 2018! Ελσίνκι Lover's, 5 µέρες!

Το ταξίδι στο Ελσίνκι, την πρωτεύουσα της Φινλανδίας, είναι η γνωριµία µε µια κοσµοπολίτικη
πρωτεύουσα που διακρίνεται για τους ήρεµους ρυθµούς της, τους καθαρούς δηµόσιους
χώρους και τη νοσταλγική βόρειο ευρωπαϊκή της ατµόσφαιρα. Ταυτόχρονα, όµως, το Ελσίνκι
είναι το ισχυρό εµπορικό, οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο ολόκληρης της χώρας. Ο
ταξιδιώτης µπορεί να περπατήσει µε ασφάλεια στους δρόµους και στα λιθόστρωτα σοκάκια
της πρωτεύουσας. Να θαυµάσει την αρχιτεκτονική µοναδικών κτιρίων από τη µεγάλη
παράδοση της Φινλανδίας. Να αφεθεί στους ήχους της κλασσικής µουσικής που παίζουν
πλανόδιοι µουσικοί, στο αεράκι της Βαλτικής και στα παιχνίδια του φωτός στον ουρανό της
πόλης. Το φαγητό και η νυχτερινή ζωή, µε δεκάδες εστιατόρια µπαρ και καφέ διάσπαρτα σε
κάθε γωνιά της πόλης, αποτελούν µια απολαυστική και συχνά πρωτόγνωρη εµπειρία για τον
επισκέπτη.

Ηµέρα 1η | 02/01/2018 - ΕΛΣΙΝΚΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και πρωινή αναχώρηση για το Ελσίνκι. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο, παραλαβή δωµατίων. Ελεύθερος χρόνος για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη.
Το βράδυ µπορείτε φυσικά και να δειπνήστε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου ή να συνεχίστε
σε ένα από τα πολλά µπαρ της πόλης. ∆ιανυκτέρευση.
Ηµέρα 2η | 03/01/2018 – Ηµέρα Ελεύθερη – Προαιρετική εκδροµή Ταλίν

Η µέρα µας αρχίζει µε το πρωινό και στη συνέχεια θα έχετε την ηµέρα ελεύθερη για να
εξερευνήσετε µόνοι σας εάν το επιθυµείτε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα τις πόλεις, τις
αθέατες πλευρές της και τα µυστικά της.
Προαιρετικά το γραφείο µας προτείνει: ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΤΑΛΙΝ
Μετά το πρωινό όσοι το επιθυµούν µπορούν να συµµετάσχουν στην προαιρετική ηµερήσια
εκδροµή στο Ταλλίν, που ξεκινά µε µετάβαση στο λιµάνι του Ελσίνκι και επιβίβαση στο πλοίο
που θα σας µεταφέρει στην Εσθονική πρωτεύουσα µε ένα σύντοµο ταξίδι δύο ωρών. Η
διαδροµή που κάνει το πλοίο είναι υπέροχη: προτείνουµε να καθίσετε σε ένα από τα
αναπαυτικά σαλόνια και να απολαύσετε την θέα καθώς το πλοίο αποµακρύνεται από το λιµάνι
του Ελσίνκι µέσα από το Αρχιπέλαγος και δίπλα από το θαλάσσιο Φρούριο Σουοµελίνα, το
επιβλητικό αµυντικό κάστρο που εκτείνεται σε 6 νησιά του Ελσίνκι! Άφιξη και κάντε µια
πρώτη βόλτα για να γνωρίσετε την πανέµορφη µεσαιωνική πόλη του Ταλλίν. Εξαιτίας της
στρατηγικής του θέσης το Ταλλίν πέρασε διαδοχικά από την κυριαρχία των ∆ανών, των
Σουηδών, των Πολωνών και των Ρώσων, εµφανή σηµάδια των οποίων υπάρχουν ακόµα και
σήµερα. Θα περιηγηθείτε στην περιτειχισµένη παλιά πόλη, που θα µπορούσε να
χαρακτηριστεί "µουσείο" µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, το ∆ηµαρχείο, το φρούριο Τουµπέα του
13ου αιώνα που χτίστηκε από τους Ιππότες της Τιµής, µέσα από τα τείχη ένα µικρότερο
κάστρο του οποίου σήµερα σώζονται µερικές πλευρές και τρεις πύργοι αποµεινάρια από τον
15ο αιώνα και στο πάρκο Καρντιόργκ µε έντονες αναµνήσεις από τον Μέγα Πέτρο. Λίγη ώρα
ελεύθερη ακόµη για περιπλάνηση στα καταστήµατα όπου υπάρχουν ωραιότατα κοσµήµατα σε
πρωτότυπα σχέδια, κεραµικά, µάλλινα, κεχριµπάρι και ξυλόγλυπτα. Μεταβείτε στο λιµάνι,
επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στο Ελσίνκι. Μετάβαση στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

Ηµέρα 3η - 04/01/2018 – Ηµέρα Ελεύθερη / Προαιρετική εκδροµή Πόρβο &
Suomenlinna
Πρωινό και ηµέρα ελεύθερη, ενδεικτικά στον ελεύθερο χρόνο σας µπορείτε να κάνετε µια
βόλτα στο Πάρκο Σιµπέλιους (θα το επισκεφθούµε και στην ξενάγηση της πόλης στις

05/01/2018).

Μια απόδραση στο Πάρκο Σιµπέλιους θεωρείται χαλαρωτική αλλά και ευκαιρία γνωριµίας µε
ένα από τα εντυπωσιακότερα, σύγχρονα µνηµεία του Ελσίνκι. Είναι το διάσηµο Μνηµείο

Σιµπέλιους, έργο τέχνης αφιερωµένο στον σπουδαιότερο Φινλανδό συνθέτη Γιαν Σιµπέλιους
(1865 -1957). Το γλυπτό, που φιλοτέχνησε τη δεκαετία του ’60 η Eila Hiltunen, αποτελείται
από 600 χαλύβδινους σωλήνες και έχει βάρος που υπερβαίνει τους 30 τόνους. Η γλυπτική
σύνθεση παραπέµπει στους αυλούς ενός εκκλησιαστικού οργάνου. Όταν ο άνεµος φυσά,
παράγει ήχους και παράξενες µελωδίες που ενισχύουν την ποιητική και συµβολική του
διάσταση. Απολαύστε την σοκολάτα σας στο παραθαλάσσιο καφέ.
προτείνουµε να επισκεφθείτε κάποιες από τις Σάουνες, έργα αρχιτεκτονικής οι περισσότερες,
να απολαύστε ένα κολύµπι στην θάλασσα µετά την ζεστή σάουνα ή και µόνο µία µπύρα ή
αναψυκτικό.

Το γραφείο µας προτείνει | Προαιρετική εκδροµή Πόρβο & Suomenlinna
Πόρβο:
Για όσους θέλουν να πάρουν µια γεύση από την Φιλανδική επαρχία αξίζει να επισκεφθείτε το
Πόρβο, µια από τις παλαιότερες πόλεις της Φινλανδίας µε την χαµηλή δόµηση και τις
χαρακτηριστικές ‘κόκκινες’ αποθήκες στις όχθες του ποταµού. Μια γραφική και συνάµα
ιστορική πόλη. Η ατµόσφαιρα της πόλης µε τα πολύχρωµα ξύλινα σπιτάκια δίπλα στο ποτάµι
είναι αυτή που ενέπνευσε πολλούς καλλιτέχνες και έκανε πολλούς ανθρώπους του πνεύµατος
να εγκατασταθούν εδώ. Από την όχθη του ποταµού ξεκινούν λιθόστρωτα δροµάκια µε µικρά
ξύλινα πολύχρωµα σπίτια δεξιά και αριστερά και δηµιουργούν ένα δίκτυο µε σπίτια, µικρά
καταστήµατα, καφέ και εστιατόρια. Περιηγηθείτε στα σοκάκια, απολαύστε τον καφέ σας και
φυσικά µην παραλείψετε να αγοράστε υπέροχες σπιτικές σοκολάτες.
Θαλάσσιο φρούριο - Suomenlinna:
Το φρούριο Suomenlinna. Viapori (φινλανδικά), ή Sveaborg (σουηδικά) είναι ένα επιβλητικό
αµυντικό κάστρο που εκτείνεται σε έξι νησιά του Ελσίνκι και αποτελούσε κοµµάτι της
οχυρωµατικής γραµµής της πόλης του Ελσίνκι και κατ' επέκταση ολόκληρης της Φινλανδίας
απέναντι στην ρωσική επεκτατική πολιτική και όχι µόνο. Η κατασκευή του άρχισε το 1748 και
εγκαταλείφτηκε ύστερα από 40 χρόνια, ποτέ δεν χρησιµοποιήθηκε σε πόλεµο. Σήµερα είναι
τόπος κατοικιών και αναψυχής. Κάντε µία βόλτα και απολαύστε µία ζεστή σοκολάτα στο Café
Vanille µιας άλλης εποχής η γευτείτε τοπικά πιάτα στο Bastion Bistro.

Ηµέρα 4η - 05 /01 / 2018
Πρωινό και η πιο εκ βαθέων γνωριµία µε την «Κόρη της Βαλτικής» θα αρχίσει µε την
ξενάγηση της πόλης. Ανάµεσα σε άλλα θα δούµε τα παγοθραυστικά του φινλανδικού στόλου,
το προεδρικό µέγαρο και την υπαίθρια αγορά στο λιµάνι, τον ορθόδοξο ναό Ουσπένσκι, την
πλατεία της γερουσίας µε τον καθεδρικό Ναό, το άγαλµα του Τσάρου Νικολάου, το
Ολυµπιακό Στάδιο, το κτίριο της Όπερας , τα ναυπηγεία, το µνηµείο του συνθέτη Συµπέλιους,
την Εσπλανάντι που τα πεζοδρόµια της θερµαίνονται το χειµώνα µε τα πιο χαρακτηριστικά
µαγαζιά µε τοπικό χρώµα και πρωιόντα
Το απόγευµα ελεύθερο για ψώνια ή µια προσωπική γνωριµία µε την πόλη. Επισκεφθήτε την
περίφηµη εκκλησία των βράχων. Περπατήστε στους πεζόδροµους κοιτάζοντας τις βιτρίνες και
πιείτε τον καφέ σας στο Εσπλανάντι. Το βράδυ δειπνήστε στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και
συνεχίστε τη βραδιά σας στο τζαζ κλαµπ STORYVILLE ή σε ένα από τα πολλά µπαρ ή ντίσκο
της πόλης.
Ηµέρα 5η - 06 /01/2018
Μετά το πλούσιο πρωινό µπουφέ του ξενοδοχείου µας, λίγη ώρα ελεύθερη στην διάθεσή σας
για εξ ιδίων εξερεύνηση της πόλης. Μεταφορά στο Αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής µέσω
σταθµού.

Μουσεία που µπορείτε να επισκεφθείτε στον Ελεύθερο χρόνο σας:
Η έκτη µέρα του Νέου Έτους είναι αφιερωµένη στα Μουσεία και την αρχιτεκτονική τους.
Προτείνουµε να ακολουθήσετε το πρόγραµµα που βασίζεται σε δωρεάν επισκέψεις για τις
συγκεκριµένες ώρες.
Μουσείο Φινλανδικής Αρχιτεκτονικής - Finnish Αrchitecture Μuseum (11-13)
Έργο του Magnus Schjerfbeck βασισµένο σε ένα νεο-αναγγενησιακό σχέδιο που δεν
υλοποιήθηκε πλήρως, µε µια εντυπωσιακή βιβλιοθήκη, µεγάλους εκθεσιακούς χώρους και µια
µνηµειακών διαστάσεων σκάλα να κυριαρχεί στην κατασκευή.

Ηelsinki City Museum (11-14.30)
Ένα µουσείο (έργο του γραφείου Arkkitehdit Davidsson Tarkela), αφιερωµένο στην
καθηµερινή ζωή των φινλανδών µε δεκάδες αντικείµενα και εκθέµατα – από φωτογραφίες,
µέχρι κρεβάτια και παιδικά παιχνίδια- που µαρτυρούν τις συνήθειες και τις παραδόσεις πολλών
ετών των κατοίκων του Ελσίνκι.
Finlandia Hall (foyer + εξωτερικά)
Αριστουργηµατικό δείγµα του ιδιοσυγκρασιακού µοντερνισµού του Alvar Aalto µε στέγη του
να παραπέµπει σε πύργο και εξολοκλήρου εσωτερική διακόσµηση κάθε λεπτοµέρειας από τον
διάσηµο αρχιτέκτονα.
Μέγαρο Μουσικής - Music House (foyer + εξωτερικά)
Κτίριο της οµάδας LPR Architects και επικεφαλής τον Marko Kivistö µε χάλκινες
επιφάνειες, αφηρηµένες φόρµες και ποικίλα σχέδια. Στεγάζει τη Φιλαρµονική Ορχήστρα του
Ελσίνκι, τη Συµφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και την Ακαδηµία Σιµπέλιους.
Εθνικό Μουσείο της Φινλανδίας - National Museum of Finland 16-18.00

Σχεδιασµένο από την τριάδα των αρχιτεκτόνων Herman Gesellius, Armas Lindgren, και
Eliel Saarinen µε στοιχεία της Εθνικής Ροµαντικής Σχολής. Φιλοξενεί έργα που
παρουσιάζουν τη φινλανδική ιστορία από τους µεσαιωνικούς χρόνους έως το 19ο αιώνα.
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Museum of Contemporary Art Kiasma (16-20.30 )
Το όνοµα του µουσείου Kiasma, που σχεδίασε ο 1998 ο Αµερικανός αρχιτέκτονας Στίβεν
Χολ, παραπέµπει στο χιαστό του σχήµα. Σύγχρονο κτίριο µε 9000 τ.µ. εκθεσιακού χώρου και
έργα από τη συλλογή σύγχρονης τέχνης της Φινλανδικής Εθνικής Πινακοθήκης.

Αγορές – Φαγητό
Το Ελσίνκι έχει πολλές αγορές, κλειστές και ανοιχτές, η πιο διάσηµη, όµως, και λόγω θέσης
είναι η κεντρική στο λιµάνι µε όλα τα τοπικά είδη και σας προτείνουµε να δοκιµάσετε την
ψαρόσουπα στο λιλιπούτειο κατάστηµα της Pirkko.

Για το βράδυ προτείνουµε δείπνο ή και µόνο µπύρα στο cult εστιατόριο Ζetor του
συγκροτήµατος Leningrad Cowboys, µε την αλλόκοτη διακόσµηση και τα παλιά τρακτέρ
στη θέση των τραπεζιών. Αν θέλετε να γευτείτε την τοπική κουζίνα σε ένα περιβάλλον
καουρισµακικής αίσθησης υπάρχει και το εστιατόριο Νο 11 ή Sea Horse. Στέκι
διανοουµένων αλλά και των ανθρώπων της γειτονιάς. Το εστιατόριο Kosmos, ενεργό από το
1920, σερβίρει παραδοσιακά φινλανδικά πιάτα, από καπνιστό χέλι, και τηγανητή ρέγκα της
Βαλτικής µέχρι σάντουιτς. Αν θέλετε να φάτε σε ένα αληθινά καλλιτεχνικό περιβάλλον
υπάρχει το εστιατόριο Atelje, πρώην ατελιέ του κορυφαίου φιλανδού γλύπτη Gunnar
Finne. Η κουζίνα το συνδυάζει τοπικά πιάτα µε µοντέρνες, διεθνείς ... πινελιές. Υπάρχει,
σαφώς, και το ιστορικό Savoy, που διατηρεί το µοντερνιστικό του στυλ µε την επίπλωση του
Alvar Aalto, την εξαιρετική του θέα στην πόλη και τα ιδιαίτερα πιάτα του. Καλλιτεχνική
ατµόσφαιρα και καλό φαγητό διαθέτει, επίσης, το Elite, στέκι καλλιτεχνών, συγγραφέων και
διασηµοτήτων από τη δεκαετία του ‘30 µέχρι σήµερα.

Μία Μοναδική Αναχώρηση: 2 Ιανουαρίου 2018 | Τιµές:
∆ίκλινο/Τρίκλινο
Παιδικό*

Μονόκλινο

5 ΜΕΡΕΣ από

740 €

620 €

510 €

* έως 11 ετών σε δωµάτιο µε δύο ενήλικες

Περιλαµβάνει
•

Αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα – Ελσίνκι - Αθήνα

•

Ξενοδοχείο Α! κατηγορίας κεντρικό στο Ελσίνκι (4 νύχτες)

•

Ασύρµατο internet στο ξενοδοχείο

•

Πρωινό µπουφέ καθηµερινά

•

Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα

•

Αρχηγός εκδροµής 04-06/01

•

ΦΠΑ, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

•

Ενηµερωτικό έντυπο (3 ηµέρες πριν την αναχώρηση)

•

Ξενάγηση του Ελσίνκι µε Ελληνόφωνο συνοδό

∆εν περιλαµβάνει
•

Φόροι αεροδροµίων (~220€)

•

Τυχόν είσοδοι σε µουσεία

•

Φιλοδωρήµατα / Αχθοφορικά / Προσωπικά έξοδα / γεύµατα

•

Όσα δεν αναφέρονται στα περιλαµβανόµενα ή αναφέρονται ως προαιρετικά ή
προτεινόµενα.

