Παραµυθένια Φώτα στη Λαπωνία! Ροβανιέµι Ράνουα - Όουλου - Ελσίνκι, 5 µέρες!
02-06/01/2018

Γιορτάστε τα Φώτα του 2018 στην Λαπωνία:
Ροβανιέµι - Ράνουα - Όουλου - Ελσίνκι! Ένα ταξίδι που υπόσχεται παραµυθένιες στιγµές για τις ηµέρες
των Φώτων, που συνδυάζει το Ελσίνκι, κατάλευκο, λαµπερό και συναρπαστικό, το Όουλου, και στην
καρδιά της Λαπωνίας το ζωολογικό κήπο της Ράνουα µε τον Βασιλιά του αρκτικού κύκλου, την Πολική
Αρκούδα.
Snowmobile Safari, βόλτα µε έλκηθρο χάσκι και ταράνδων στο Ροβανιέµι και φυσικά το χωριό του Αϊ
Βασίλη!
Οι µαγευτικές πόλεις της Λαπωνίας, ξεχωριστές σε ιστορία και πολιτισµό, µε απίστευτα λευκά τοπία και
µοναδικής οµορφιάς τοπία, αλλά και την αρκτική νύχτα προκαλούν τον ταξιδιώτη να ανακαλύψει τις
εκπληκτικές οµορφιές τους!
Το Πρόγραµµα της εκδροµής
1η Μέρα - 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος και πρωινή αναχώρηση για το Ροβανιέµι. Μεταφορά στο
χωριό του Αϊ Βασίλη, ακριβώς πάνω στον Αρκτικό Κύκλο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να µιλήστε µαζί
του, να φωτογραφηθείτε και ίσως να του εκφράσετε κάποια σας επιθυµία. Στο ταχυδροµείο του θα
µπορέσετε να στείλετε κάρτες και γράµµατα στους αγαπηµένους σας για τα επόµενα Χριστούγεννα.
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! 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!
Προαιρετικά, µπορείτε να επισκεφθείτε το Σάντα Πάρκ, ένα Χριστουγεννιάτικο Λούνα Πάρκ, µέσα σε µια
τεράστια σπηλιά, το οποίο αποτελεί µια ενδιαφέρουσα επιλογή για τους µικρότερους µας φίλους ...
Μέχρι την επιστροφή µας στο ξενοδοχείο χρόνος για αγορές, µιας και εδώ θα βρείτε την µεγαλύτερη
ποικιλία τοπικών ειδών και αναµνηστικών. ∆είπνο και διανυκτέρευση.
2η Μέρα - 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ – SNOWMOBILE SAFARI – ΦΑΡΜΑ ΤΑΡΑΝ∆ΩΝ –
ΦΑΡΜΑ ΧΑΣΚΥ
Μετά το πλούσιο πρωινό µπούφε θα ζήσουµε µία µοναδική εµπειρία, την “αρκτική” περιπέτεια, που θα
ξεκινήσει στο γραφείο του σαφάρι. Όλοι οι συµµετέχοντες θα προµηθευτούν µε ειδικές στολές, γάντια,
µπότες, κράνη και οτιδήποτε χρειάζεται για να τους κρατήσει ζεστούς κατά την διάρκεια του Σαφάρι µε
τα snowmobiles. Οι τοπικοί αρχηγοί θα σας γνωρίσουν τα µηχανάκια του χιονιού και τον τρόπο
οδήγησης τους. Επίσκεψη πάνω από το παγωµένο ποτάµι της φάρµας των σκυλιών χάσκι µε τα
πρασινογάλαζα µάτια, εδώ θα έχετε φυσικά την ευκαιρία να οδηγήσετε και το έλκηθρο τους και να
πάρετε το σχετικό δίπλωµα! Καφές στο ύπαιθρο που θα ετοιµάσουν οι αρχηγοί της αποστολής µε την
βοήθεια των συµµετεχόντων.
Συνεχίζουµε για τη φάρµα των ταράνδων, ο Martti θα σας γνωρίσει τον Rudolf και τους άλλους
τάρανδους του και θα οδηγήσετε το έλκηθρο τους, τον τρόπο µετακίνησης των Λαπώνων από τα πολύ
παλιά χρόνια. Γύρω από την φωτιά θα απολαύσουµε ένα “Εκδροµικό” γεύµα µε ψωµί και λουκάνικα και
καφέ, τσάι ή ζεστό χυµό. ∆ιασκεδάστε στο άφθονο χιόνι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και µια σάουνα επιβάλλεται για ξεκούραση και ανταλλαγή των εµπειριών
της ηµέρας. ∆είπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παιδιά έως 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.
∆είπνο µπουφέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.
3η Μέρα - 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΡΑΝΟΥΑ - ΟΟΥΛΟΥ
Μετά τον πλούσιο πρωινό µπουφέ, µεταφορά στο µουσείο Άρκτικουµ για να 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.
Αµέσως µετά η δίωρη σχεδόν διαδροµή µας µέσα στο κατάλευκο τοπίο θα µας φέρει στον Βορειότερο
Ζωολογικό Κήπο της Ευρώπης, την Ράνουα.
Εδώ θα γνωρίσετε όλα τα ζώα που ζουν σε Αρκτικές συνθήκες, όπως λύκους, αγριόγατους, κόκκινες
αλεπούδες, λευκές κουκουβάγιες καθώς και την πολική αρκούδα. Πριν την αναχώρησή µας γεύµα στο
εστιατόριο του κήπου.
Μεταφορά στο αεροδρόµιο του Όουλου και πτήση γα το Ελσίνκι.
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Φιλανδίας και µεταφορά στο ξενοδοχείο.
Παραλαβή δωµατίων και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου
∆ιανυκτέρευση.
4η Μέρα - 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΕΛΣΙΝΚΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και η πρώτη µας 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
του Αγίου Νικολάου, το Ολυµπιακό Στάδιο, το κτίριο της Όπερας , τα ναυπηγεία, το µνηµείο του συνθέτη
Συµπέλιους, την περίφηµη εκκλησία των βράχων.
Η ξενάγηση µας θα τελειώσει στο εστιατόριο στο κέντρο της πόλης για το γεύµα µας.
Το απόγευµα ελεύθερο για ψώνια ή µια προσωπική γνωριµία µε την πόλη.
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.
5η Μέρα - 06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | ΕΛΣΙΝΚΙ
Μετά το πλούσιο πρωινό µπουφέ του ξενοδοχείου µας, λίγη ώρα ελεύθερη στην διάθεσή σας για εξ
ιδίων εξερεύνηση της πόλης. Μεταφορά αργά το µεσηµέρι στο αεροδρόµιο και πτήση επιστροφής
µέσω σταθµού.

ΤΙΜΕΣ
Τιµή κατ άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο: €1295 + φόροι €220
Τιµή παιδιού έως 11 ετών σε έξτρα κρεβάτι στο δωµάτιο των γονιών: €1085 + φόροι €220
Τιµή παιδιού σας 2ο άτοµο σε δίκλινο δωµάτιο €1200+ φόροι €220
Τιµή µονόκλινου: €1470+ φόροι €220
Τιµή παιδιού έως 5 ετών (ΑΥΣΤΗΡΑ) χωρίς παροχές στο κρεβάτι των γονιών €600+ φόροι €220
*Περιλαµβάνει αεροπορικό εισιτήριο, όλες τις διανυκτερεύσεις στο κρεβάτι των γονιών, όλα τα γεύµατα
και όλες τις δραστηριότητες)
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Αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα - Ροβανιέµι // Ελσίνκι - Αθήνα
Αεροπορικό εισιτήριο Όουλου-Ελσίνκι
Ξενοδοχείο Α! κατηγορίας κεντρικό στο Ροβανιέµι (2 νύχτες)
Ξενοδοχείο Α! κατηγορίας κεντρικό στο Ελσίνκι (2 νύχτες)
Χρήση σάουνας σε όλα τα ξενοδοχεία
Ασύρµατο internet στα ξενοδοχεία
Χρήση πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία (όπου διαθέσιµη)
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
∆είπνα καθηµερινά
Γεύµατα καθηµερινά
Γεύµα στο ICE RESTAURANT στο χωριό του Άι Βασίλη!
Μεταφορά και επίσκεψη στο χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέµι
Μεταφορά και είσοδος στο Άρκτικουµ
Είσοδος στο SNOWMAN WORLD στο χωριό του Άι Βασίλη
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)
Ταξιδιωτική Ασφάλεια µε την AIG

∆εν περιλαµβάνει
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•

Φόροι αεροδροµίων (220€)
Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα
Τυχόν είσοδοι σε µουσεία

ΠΤΗΣΕΙΣ
02/01/2018
04/01/2018
06/01/2018
06/01/2018

A3- 4090 ATH-RVN 09:00-13:50
D8-111 OUL-HEL 19:10-20:15
KL-1170 HEL-AMS 18:10-19:50
KL- 1581 AMS – ATH 20:55-01:10

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. Οι πτήσεις είναι τσάρτερ.
3. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι δίκλινα µε την προσθήκη µίας επιπλέον κλίνης.
4. Παρακαλούµε ζητήστε µας τους αναλυτικούς όρους συµµετοχής σε οργανωµένο ταξίδι: Ταξίδια Γενικοί όροι συµµετοχής.

