ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ, ΛΑΠΩΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 6ΜΕΡΕΣ : 23.12.2017
€ 2.049,00

Πρόγραµµα
1η ΜΕΡΑ (23/12) : ΑΘΗΝΑ – ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ARKTIKUM - KUUSAMO
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος για να πετάξουµε για ROVANIEMI. Άφιξη και περιηγηση της πολης. Βρισκόµαστε
στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος µε την Αλάσκα και πιο ψηλά από το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας. Επισκεψη στο µουσείο ARKTIKUM, όπου
θα θαυµάσετε σε όλο το µεγαλείο της τη λαϊκή τέχνη και την εξέλιξη των Λαπώνων. Στο όµορφο αµφιθέατρο του µουσείου µπορείτε να
παρακολουθήσετε ένα υπέροχο ντοκιµαντέρ για το Βόρειο Σέλας και τον Ήλιο του Μεσονυχτίου. Αναχωρηση για το Κουουσάµο.
Τακτοποιήση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο, διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ (24/12) : KUUSAMO - ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ (SNOWMOBILES) - ΨΑΡΕΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ∆ΕΙΠΝΟ
Αρχίστε την µέρα σας µε το πλούσιο µπουφέ του ξενοδοχείου. Σήµερα µας περιµένει µέσα στην πανέµορφη χιονισµένη φύση µια
καινούργια εµπειρία. Ξεκινάµε για το ταξίδι µας στο απέραντο λευκό κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Ακολουθήστε µας µε τα
µηχανάκια του χιονιού σε ένα SAFARI στο πουθενά, πάνω από παγωµένες λίµνες, και ανάµεσα σε πυκνά έλατα. 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. Θα διδαχθούµε από τους Λάπωνες τον χειρισµό του SNOWMOBILE και
αµέσως µετά θα οδηγήσουµε µόνοι µας εξερευνώντας την κατάλευκη Λαπωνική ύπαιθρο. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής θα
σταµατήσουµε για ψάρεµα στο παγωµένο ποτάµι. Αργότερα θα βρεθούµε όλοι µαζί στο εστιατόριο του ξενοδοχείου όπου και θα
στολίσουµε το Χριστουγεννιάτικο δένδρο και θα απολαυσουµε το εορταστικό µας Χριστουγεννιάτικο δείπνο, περιµένοντας τον

επίσηµο προσκεκληµένο της βραδιάς να έρθει, τον Αϊ Βασίλη. Ο ίδιος θα δώσει σε κάθε παιδί από ένα δώρο, κάνοντας το παραµύθι
αληθινό. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ .
3η ΜΕΡΑ (25/12) : ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑ ΜΕ ΤΑΡΑΝ∆ΟΥΣ, ΣΚΥΛΙΑ HUSKIES ΚΑΙ ΒΟΛΤΑ ΜΕ ΕΛΚΗΘΡΑ - RUKA
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούµε την τοπική φάρµα µε τους ταράνδους, όπου θα µάθουµε να οδηγάµε έλκηθρο που έλκουν οι
ΤΑΡΑΝ∆ΟΙ και φυσικά να αποκτήσουµε το απαραίτητο δίπλωµα οδήγησης (500m). Ακολουθεί η επίσκεψη µας στην φάρµα µε τα
πανέµορφα σκυλιά ΗUSKIES και η βόλτα µε αυτά (750m). Αναχώρηση για το µεγαλύτερο χιονοδροµικό κέντρο της Βόρειας
Φινλανδίας, την Ruka. Περιηγηθείτε στα µαγαζιά της περιοχής, απολάυστε τις πίστες ή απλά ενα καφέ ή ενα γέυµα, δίπλα στο τζάκι.
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο και έχετε χρόνο ελεύθερο στην διάθεση σας. ∆είπνο, διασκέδαση, διανυκτέρευση.
4η MEΡA (26/12) PANOYA - ZΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ MURR MURR – FAZER
Πρωινό και αναχωρούµε για την ΡΑΝΟΥΑ, το πιο όµορφο ζωολογικό πάρκο της Φινλανδίας. Εδώ θα µπορέσουµε να θαυµάσουµε
στο φυσικό τους περιβάλλον πολικές αρκούδες, λευκούς αετούς, λύκους, τάρανδους, λευκές κουκουβάγιες, σκιουράκια κ.α. Είναι ο
µοναδικός στον κόσµο ζωολογικός κήπος µε ζώα από τον Αρκτικό κύκλο και το Βόρειο ηµισφαίριο της γης. Μπορείτε να επισκεφτείτε
το πρατήριο µε τα γνωστά γλυκίσµατα, σοκολάτες και καραµέλες FAZER καθώς και το κάστρο Murr-Murr, ο πύργος του οποίου είναι
το σπίτι των συνοδών του Αϊ-Βασίλη, Γιούσα και Νέσσε. Επιστροφη στο ξενοδοχειο, δείπνο, διανυκτέρευση.
5η ΜΕΡΑ (27/12) : ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ – ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ – XΩΡΙΟ ΑΗ - ΒΑΣΙΛΗ - SANTA PARK - SNOWMAN WORLD
Πρωινό και αναχωρηση για το Ροβανιεµι. Θα επισκεφθούµε τον Αρκτικό Κύκλο όπου βρίσκεται το σπίτι του Αη-Βασίλη τον οποίο θα
συναντήσουµε προσωπικά και θα έχετε την δυνατότητα να φωτογραφηθείτε µαζί του. Από το ταχυδροµείο του στείλτε τις ευχητήριες
κάρτες σας για τα Χριστούγεννα του 2018!!! Περιπλανηθείτε στο Arctic Circle Shopping Gallery. Εκεί θα έχετε επίσης την ευκαιρία να
αγοράσετε αναµνηστικά δώρα από τα όµορφα µαγαζιά της περιοχής. 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! Η επίσκεψη στο SANTA PARK, την DISNEYLAND της Λαπωνίας θα
σας µεταφέρει σ’ ένα παραµυθένιο κόσµο και θα νοιώσετε σαν παιδιά. Χτισµένο στο εσωτερικό µιας τεραστίας σπηλιάς, προσφέρει
δυνατότητα ποικιλίας παιχνιδιών για µικρά και µεγάλα παιδιά. Συνεχίζουµε για επίσκεψη στο IGLOO RESTAURANT – SNOWLAND
το οποίο κατασκευάζεται κάθε χρόνο σε απόσταση 3km έξω από το ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ. Θα θαυµάσουµε τον τρόπο κατασκευής από
κοµµάτια πάγου του εστιατορίου και των δωµατίων, (για τους τολµηρούς που θέλουν να περάσουν την νύχτα τους µέσα στους
πάγους), την DISCO από πάγο και το εστιατόριο µε τα τραπέζια, καρέκλες, ποτήρια, όλα φτιαγµένα από πάγο. Τακτοποιηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6η ΜΕΡΑ (28/12) : ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ (ελεύθερος χρόνος) – ΧΩΡΙΟ ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και ελέυθερη µέρα στην αγορά της πόλης. Όσοι το επιθυµούν µεταφορά στο χωριό του Αη Βασίλη και ελέυθερος χρόνος
µέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόµιο και πτήση για Αθήνα.

Room Type | Τύπος ∆ωµατίων

DBL/TRP |
∆ίκλινο/Τρίκλινο

CHD |
Παιδικό*

SGL |
Μονόκλινο

HTL SCANDIC ROVANIEMI

2.049,00 €

1.649,00 €

2.349,00 €

HTL SANTA CLAUSS ROVANIEMI

2.149,00 €

1.749,00 €

2.499,00 €

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ HTL (εχει ολες τις παροχές εκτός από
κρεβάτι στο ξενοδοχείο)

1.099,00 €

* έως 12 ετών σε δωµάτιο µε δύο ενήλικες

Περιλαµβάνονται

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια
∆ώρο οι φόροι αεροδροµίων
Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα
Ηµιδιατροφή καθηµερινά
1 διανυκτέρευση στο Ροβανιέµι σε ξενοδοχειο Α΄ κατηγορίας (Santa Clauss, Sokos, Scandic, Pojhanhovi)
4 διανυκτερεύσεις στο KUUSAMO, HTL SOKOS KUUSAMO (www.sokoshotels.fi)
Χρήση σάουνας, ασύρµατο δίκτυο και χρήση πισίνας σε οσα ξενοδοχεία έχουνε
Επίσκεψη Αη-Βασίλη στο Χριστουγενιάτικο ∆είπνο και µοίρασµα δώρων στα παιδιά
Επίσκεψη στο χωριό του Αη-Βασίλη και στον ΑΡΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ
Επίσκεψη στο ΜΟΥΣΕΙΟ ARKTIKUM και είσοδος πληρωµένη
Επίσκεψη στο SNOWMAN LAND και είσοδος πληρωµένη
Eκδροµή στον ζωολογικό κήπο ΡΑΝΟΥΑ και είσοδος πληρωµένη
Επίσκεψη στην SNOWLAND (IGLOO – RESTAURANT) και είσοδος πληρωµένη
SAFARI µε µηχανάκια του χιονιού (snowmobiles)
Επίσκεψη σε φάρµα ταράνδων, βόλτα µε έλκηθρα και δίπλωµα οδήγησης
Επίσκεψη σε φάρµα huskies & βόλτα µε έλκηθρα
∆ώρο καινούργια ισοθερµική Φόρµα ( Σαλοπέτα )
Έµπειρος συνοδός του γραφείου µας
Ασφάλεια Αστικής και Επαγγελµατικής Ευθύνης TOUR OPERATOR και Προσωπικού Ατυχήµατος

∆εν περιλαµβάνονται

•
•

Ποτά , φιλοδωρήµατα, και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα
Είσοδος στο SANTA PARK (ενήλικες € 33, παιδία € 27,5)

Απαραίτητα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
∆ροµολόγια
ΠΤΗΣΕΙΣ ME AEGEAN AIRLINES

23/12 ΑΘΗΝΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 09.00 - 13.50

28/12 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΑΘΗΝΑ 14.30 18.40

Πιθανά ξενοδοχεία
HTL SOKOS KUUSAMO(ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ)

HTL SCANDIC ROVANIEMI(ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ)

HTL SANTA CLAUS ROVANIEMI(ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ)

