Παραµυθένια Πρωτοχρονιά 2018! Λέβι,
Ροβανιέµι, Χωριό Άγιου Βασίλη!
28/12/2017 – 02/01/2018 6 ηµέρες

Φέτος θα υποδεχτούµε το νέο έτος µε τη χαρά και ενθουσιασµό του πιο Πρωτοχρονιάτικου Ταξιδιού!
Καθώς η χρονιά µας πλησιάζει στο τέλος της, έρχεται η πιο χαρούµενη περίοδός της µε τα
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στο Λέβι και το Ροβανιέµι. Μας περιµένει το χωριό του Άι Βασίλη και
το ταχυδροµείο του µε τα Ξωτικά, ο Αρκτικός Κύκλος, χιονισµένα τοπία και µοναδική φύση, Snow Mobile
σαφάρι σε τοπία παγωµένων λιµνών και άγριου δάσους, ο Βασιλιάς της Αρκτικής, η πολική αρκούδα,
χαριτωµένα χάσκι και ο παραδοσιακός κάτοικος της Λαπωνίας, ο τάρανδος, και φυσικά και ο ίδιος ο
διάσηµος Άι Βασίλης.
*******************************************
ΤΟ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ CHARTER AEGEAN,
ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΙΠΝΑ, ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΧΑΣΚΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΤΑΡΑΝ∆ΩΝ,
ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ICE RESTAURANT ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ, ΚΑΙ ∆ΩΡΟ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
*******************************************

Και έξτρα δώρο για όλους: Επίσκεψη στο Snowman World για να θαυµάσετε τα ξεχωριστά γλυπτά από
πάγο και χιόνι και να συµετάσχετε σε όλες τις δραστηριότητες στο Snowman World, όπως πατινάζ στον
πάγο, µάθηµα snowboarding, γλυπτική στο χιόνι αλλά και τσουλήθρες πάγου
Το πρόγραµµα
1η ηµέρα: 28 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ – ROVANIEMI
Συγκέντρωση στο Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για το Ροβανιέµι. Άφιξη, και αµέσως µετά θα
αναχωρήσουµε για το χωριό του Αϊ Βασίλη, ακριβώς πάνω στον – νοητό - Αρκτικό Κύκλο, όπου θα
έχουµε την ευκαιρία να µιλήσουµε µαζί του, να φωτογραφηθούµε και ίσως να του εκφράσουµε κάποια
ευχή µας! Το χωριό του Αϊ Βασίλη είναι ένα παραµυθένιο µέρος, µια αίσθηση που αποκοµίζει κανείς
όποια εποχή κι αν το επισκεφτεί!
Πρώτη στάση όλων είναι, φυσικά, το «Γραφείο» του, όπου µια παρέα χαρούµενων ξωτικών καλωσορίζει
τον κόσµο και τον προσκαλεί στο εσωτερικό για µια µικρή κουβεντούλα και µια φωτογραφία µε τον
Πατέρα των Χριστουγέννων.
Εξίσου δηµοφιλές είναι και το «Ταχυδροµείο του Άγιου Βασίλη», όπου οι µικροί βοηθοί του διαβάζουν
τις χριστουγεννιάτικες παραγγελίες εκατοµµυρίων παιδιών απ’ όλο τον κόσµο. Ακόµη κι αν έχετε αφήσει
εδώ και πολλές δεκαετίες την παιδική σας ηλικία, αποκλείεται να µην µπείτε στον πειρασµό να στείλετε
στους φίλους σας µια χριστουγεννιάτικη κάρτα µε το αυθεντικό γραµµατόσηµο Santa Claus! Στο
ταχυδροµείο θα βρείτε επίσης µεγάλη ποικιλία χριστουγεννιάτικων CDs και αναµνηστικών, όλα µε θέµα
φυσικά τον Αϊ Βασίλη. Όσοι θέλουν µπορούν να επισκεφθούν το Σάντα Πάρκ, ψυχαγωγικό πάρκο µε
θέµα φυσικά τα Χριστούγεννα, το οποίο αποτελεί µια ενδιαφέρουσα επιλογή για τους µικρότερους
φίλους µας! Όσοι θέλουν, µπορούν να επισκεφθούν το Σάντα Πάρκ, ψυχαγωγικό πάρκο µε θέµα φυσικά
τα Χριστούγεννα, το οποίο αποτελεί µια ενδιαφέρουσα επιλογή για τους µικρότερους φίλους µας!
Επίσκεψη στο Snowman World για να θαυµάσετε τα ξεχωριστά γλυπτά από πάγο και χιόνι και να
συµµετάσχετε σε όλες τις δραστηριότητες στο Snowman World, όπως πατινάζ στον πάγο, µάθηµα
snowboarding, γλυπτική στο χιόνι αλλά και τσουλήθρες πάγου!
Γεύµα στο ένα και µοναδικό στο είδος του Ice Restaurant ακριβώς επάνω στον Αρκτικό Κύκλο και δίπλα
στον Άγιο Βασίλη. Το εστιατόριο, που βρίσκεται στο χωριό του Άι Βασίλη στο Rovaniemi, θα είναι
κρατηµένο κατόπιν αιτήµατος µας για το γκρουπ µας, ώστε να απολαύσουµε το µενού που
δηµιουργήθηκε από τον σεφ τους!
Αργά το απόγευµα µεταφορά στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο και διανυκτέρευση στο Ροβανιέµι
2η ηµέρα: 29 ∆εκεµβρίου | ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΑΝΟΥΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο µας, µεταφορά στο µουσείο Άρκτικουµ και θα δούµε το κέντρο Αρκτικής
ιστορίας µε εκθέµατα µέσα από τα οποία θα γνωρίσουµε την ιστορία, τον πολιτισµό και τον τρόπο ζωής
των Λαπώνων αλλά και ολόκληρης της Αρκτικής.
Στη συνέχεια και µετά από µια διαδροµή µέσα στο κατάλευκο τοπίο, θα φτάσουµε στον Βορειότερο
Ζωολογικό Κήπο της Ευρώπης, την Ράνουα, γνωστό και ως Αρκτικός Ζωολογικός Κήπος! Εδώ θα
γνωρίσουµε από κοντά όλα τα ζώα που ζουν σε Αρκτικές συνθήκες και στο φυσικό τους περιβάλλον,
όπως λύκους, αγριόγατους, κόκκινες αλεπούδες, λευκές κουκουβάγιες καθώς και τον πανίσχυρο
Βασιλιά της Αρκτικής, την πολική αρκούδα!
Απέναντι από το Ζωολογικό Πάρκο της Ράνουα, βρίσκεται το πρατήριο µε τις γνωστές σοκολάτες και
καραµέλες Fazer!
Πριν την αναχώρησή µας γεύµα στο εστιατόριο του κήπου.
Επιστροφή στο Ροβανιέµι και µεταφορά στο ξενοδοχείο µας.
∆είπνο και διανυκτέρευση στο Ροβανιέµι.
3η ηµέρα: 30 ∆εκεµβρίου ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ – ΛΕΒΙ
Πρωινό στο ξενοδοχείο, check out και χρόνος ελεύθερος για µια τελευταία βόλτα στο Ροβανιέµι
Αργότερα θα επιβιβαστούµε στο πολυτελές µας πούλµαν για να µεταφερθούµε στο Λέβι.
Στάση για γεύµα στη διαδροµή!
Άφιξη στο Λέβι και τακτοποίηση στα δωµάτια µας!
Το Λέβι στην Φινλανδική Λαπωνία είναι στην πραγµατικότητα το όνοµα του λόφου, ενώ η ίδια η πόλη –
χωριό λέγεται Sirkka. Έχει επικρατήσει όµως η ονοµασία Λέβι για όλη την περιοχή. Αυτό το θέρετρο σκι
τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να θεωρείται από τα κορυφαία και πιο δηµοφιλή στην
Φινλανδία. Φιλοξενεί τις µεγαλύτερες διοργανώσεις, διαγωνισµούς και επιδείξεις σκι (ειδικά κατά την
περίοδο των γιορτών), αρκετά νυχτερινά κέντρα, εξαιρετικά εστιατόρια και όµορφα ξενοδοχεία σε µια
περιοχή αρκετά συγκεντρωµένη και σε µικρές αποστάσεις µεταξύ τους. Η δράση για την οποία είναι
γνωστό το Λέβι, το σκι, λαµβάνει χώρα στις διάσηµες και υπερσύγχρονες πίστες του λόφου µε κύριο
χαρακτηριστικό τους διάφορους τύπους ανελκυστήρων.
∆είπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση!

4η ηµέρα:31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | LEVI - SNOWVILLAGE
Μετά το πλούσιο πρωινό µας ξεκινάει µια ακόµη υπέροχη εµπειρία στο Snow Village. Περίπου χίλια
φορτηγά κάθε χρόνο, προς το τέλος Νοεµβρίου, µεταφέρουν εδώ χιόνι και πάγο προκειµένου να χτιστεί
το χωριό, µε διαφορετικό τρόπο και σχέδιο κάθε φορά. Καλύπτει µια έκταση περίπου 7.500
τετραγωνικών χιλιοµέτρων µε εστιατόρια, µπαρ, ξενοδοχείο, λόµπι, διάφορα κτήρια και γλυπτά, όλα
φτιαγµένα µόνο από χιόνι και πάγο. Γεύµα στο εστιατόριο του snowvillage. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
µας στο Λέβι.
Αργά το απόγευµα αναχώρηση από το ξενοδοχείο και µεταφορά στο παραδοσιακό Λαπωνικό
εστιατόριο χτισµένο στις όχθες του ποταµού Ounasjoki, 7 χιλιόµετρα από το κέντρο του Levi και βαθιά
µέσα στο λαπωνικό χιονισµένο τοπίο. Στη ζεστασιά της εστίας του, το παραδοσιακό ψωµί έχει ψηθεί, οι
κατσαρόλες σιγοβράζουν και περιµένουν ήδη τον πεινασµένο ταξιδιώτη.
Με την άφιξη θα ευχηθούµε µε ποτό καλωσορίσµατος!
Ο Αϊ Βασίλης θα φτάσει µε το έλκηθρο και τον πιστό του τάρανδο για να µοιράσει δώρα στα παιδιά,
µικροί µεγάλοι θα φωτογραφηθούµε µαζί του και αµέσως µετά θα έχουµε το δείπνο µας µε πλούσιο
Χριστουγεννιάτικο µπουφέ
Αυτή η παραµονή Πρωτοχρονιάς θα µείνει χαραγµένη στην µνήµη όλων για πολύ καιρό
Επιστροφή στο Λέβι µετά το δείπνο και διανυκτέρευση!

η

5 ηµέρα: 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ LEVI – SNOWMOBILE SAFARI – ΦΑΡΜΑ ΧΑΣΚΥ - ΦΑΡΜΑ
ΤΑΡΑΝ∆ΩΝ
Σήµερα, µετά τον πλούσιο Χριστουγεννιάτικο πρωινό µπουφέ, φοράµε τις ειδικές στολές, τα κράνη, τα
γάντια και ακολουθώντας τις οδηγίες των τοπικών αρχηγών θα συµµετάσχουµε σε ένα σαφάρι µε
snowmobiles πάνω από παγωµένες λίµνες και ποτάµια µέσα στο δάσος για να καταλήξουµε στη φάρµα
µε τα χάσκι.
Στη Λαπωνία, η µακριά περίοδος χιονιού και οι φυσικές ευκολίες των µονοπατιών κάνουν το σπορ αυτό
ακαταµάχητο! Το πελώριο δίκτυο διαδροµών, το οποίο περνά από περιοχές άγριας φυσικής οµορφιάς,
δασών, παγωµένων λιµνών και πάνω από δύσβατες επιφάνειες χιονιού και παγωµένα ποτάµια,
προσδίδει ακόµα περισσότερη οµορφιά στην εµπειρία!
Σε όλους τους συµµετέχοντες θα δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισµός (στολές, κράνη, γάντια). Προσέχουµε
πολύ να έχουµε ντυθεί άνετα και ζεστά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον οδηγό του οχήµατος είναι να
είναι κάτοχος άδειας οδήγησης. Παρακαλείστε να έχετε µαζί σας το δίπλωµα, για την περίπτωση που
σας ζητηθεί. Σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτούν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η διαδροµή για
την ασφάλεια των εκδροµέων (π.χ. σε περίπτωση που παρατηρούνται υπερβολικά χαµηλές
θερµοκρασίες).
Γύρω από την φωτιά θα απολαύσουµε ένα “Εκδροµικό” γεύµα µε ψωµί και λουκάνικα και καφέ, τσάι ή
ζεστό χυµό.
.
Με την άφιξή µας στη φάρµα, τα υπέροχα και αξιολάτρευτα σε όλους χαριτωµένα χάσκι Σιβηρίας µας
περιµένουν µε ανυποµονησία για να µας γαυγίσουν φιλικά και να παίξουν µαζί µας κουνώντας µας την
ουρά! Θα ακούσουµε ιστορίες από τους φροντιστές τους και θα αγαπήσουµε και εµείς αυτά τα
καταπληκτικά ζώα.
Η βόλτα µε έλκηθρο, ένα παραδοσιακό µεταφορικό µέσο που προέρχεται από την περιοχή της Σιβηρίας
είναι µια αξέχαστη εµπειρία.
Αµέσως µετά ακολουθεί επίσκεψη στο πάρκο των ταράνδων όπου θα γνωρίσουµε τα συµπαθέστατα
τετράποδα του Αι Βασίλη και θα έχουµε τη χαρά να οδηγήσουµε έλκηθρο µε ταράνδους µέσα στο
δάσος, έναν ακόµα παραδοσιακό τρόπο µετακίνησης των Λαπώνων από τα πολύ παλιά χρόνια
.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παιδιά κάτω των 11 ετών και µε ύψος κάτω από 1.40cm, για λόγους
ασφαλείας, δεν επιτρέπεται να επιβιβαστούν στο snowmobile, αλλά θα ακολουθήσουν την εκδροµή σε
έλκηθρο το οποίο οδηγεί κάποιος από τους τοπικούς συνοδούς.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
Το απόγευµα θα χαλαρώσουµε στο SPA του ξενοδοχείου Levi Τunturi κάνοντας σάουνα, κολύµπι,
γυµναστική ή χαµάµ.
∆είπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου µας και διανυκτέρευση.
6η µέρα: 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ LEVI – ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ – ΑΘΗΝΑ
Σήµερα, τελευταία µέρα της εκδροµής µας, αποχαιρετούµε την Φιλανδία. Πρωινό στο ξενοδοχείο µας και
αναχώρηση για το αεροδρόµιο του Ροβανιέµι απ’ όπου θα πάρουµε την πτήση της επιστροφής στην
Αθήνα.

‘Εκπτωση €205,00 ανά ενήλικα σε δίκλινο η µονόκλινο δωµάτιο για εγγραφές µέχρι και την
31/10/2017
Τιµή κατ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο: €2.090
Τιµή παιδιού έως 11 ετών σε έξτρα κρεβάτι στο δωµάτιο των γονιών: €1735
Τιµή παιδιού σας 2ο άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο €1890
Τιµή παιδιού έως 4 ετών χωρίς παροχές (στο κρεβάτι των γονιών) €950
Τιµή µονόκλινου: €2.430
Στις τιµές έχει ήδη αφαιρεθεί η έκπτωση
Περιλαµβάνει
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε απ’ ευθείας πτήσεις Αθήνα – Ροβανιέµι – Αθήνα
Ξενοδοχείο Α! κατηγορίας κεντρικό στο Ροβανιέµι (5 νύχτες)
Χρήση σάουνας σε όλα τα ξενοδοχεία
Ασύρµατο internet στα ξενοδοχεία
Χρήση πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία (όπου διαθέσιµη)
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
∆είπνα καθηµερινά µε τα εορταστικά µπουφέ συµπεριλαµβανοµένων.
Γεύµατα καθηµερινά.
Γεύµα στο ICE RESTAURANT στο χωριό του Άι Βασίλη!
Μεταφορά και επίσκεψη στο χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέµι
Επίσκεψη Αϊ Βασίλη κατά την διάρκεια δείπνου
Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου
Εκδροµή µε Snowmobile µε ειδικά ρούχα και µπότες
Επίσκεψη σε φάρµα ταράνδων και βόλτα µε έλκηθρο ταράνδων
Επίσκεψη σε φάρµα σκυλιών χάσκι και βόλτα µε έλκηθρο χάσκι
Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα
Μεταφορά στο Santa Park µε προαιρετική είσοδο (33€ ενήλικος, 27,50€ παιδί 4 έως 14 ετών)
Μεταφορά και είσοδος στο Ζωολογικό κήπο της Ράνουα
Ειδικοί τοπικοί αρχηγοί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων
Αρχηγός εκδροµής από την Αθήνα
ΦΠΑ, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης
Ενηµερωτικό έντυπο (3 ηµέρες πριν την αναχώρηση).

∆ΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ:

•
•
•
•

∆ΩΡΟ: Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων
∆ΩΡΟ: Μεταφορά, είσοδος και ξενάγηση στο Άρκτικουµ
∆ΩΡΟ: Είσοδος στο SNOWMAN WORLD στο χωριό του Άη Βασίλη
http://snowmanworld.fi/
∆ΩΡΟ: Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Πτήσεις:
Aegean Charter Flight
28/12/2017 A3-4010 ATH-RVN
02/01/2018 A3-4011 RVN-ATH

∆εν περιλαµβάνει

•
•
•

Προσωπικά έξοδα & ό, τι αναφέρεται ως προτεινόµενο / προαιρετικό
Είσοδοι στους επισκεπτόµενους χώρους
Ό, τι δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Λόγω των καιρικών συνθηκών της περιοχής, η ροή του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει αν αυτό
κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του γκρουπ.
2. Τα ξενοδοχεία είναι όλα Α’ κατηγορίας. Τα δείπνα και τα γεύµατα είναι επί το πλείστον µπουφέ.
3. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι δίκλινα µε την προσθήκη µίας επιπλέον κλίνης.
4. Οι πτήσεις είναι τσάρτερ
5. Παρακαλούµε ζητήστε µας τους αναλυτικούς όρους συµµετοχής σε οργανωµένο ταξίδι: Ταξίδια Γενικοί όροι συµµετοχής.

