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Δηάρθεηα:  5 εκέξεο 
Αλατωρήζεης: 10, 24/06 & 08/07 

   

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ  
ηελ θαρδηά ηωλ Υηιίωλ Ληκλώλ 

 

Ειζίλθη- Σάκπερε- Νόθηα- Γηοσβάζθηια- Μίθθειη 
αβολιίλλα - Κροσαδηέρα κε παραδοζηαθό αηκόπιοηο ζηελ ιίκλε άηκαα 

λαππερηούλα - Μεζαηωληθό θάζηρο Ράζεκποργθ  
 Τπαίζρηο κοσζείο Φορλγθάρληελ 

 

Η Φηλιαλδία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε νπεδία (δπηηθά), ηε Ννξβεγία (βνξεηνδπηηθά) θαη ηε 
Ρσζία (αλαηνιηθά). Βξέρεηαη από ηνλ Βνζληθό θόιπν (δπηηθά) θαη ηε Βαιηηθή ζάιαζζα. 

Πξσηεύνπζα ηνπ θξάηνπο είλαη ην Διζίλθη θαη δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ην Σάκπεξε. 
ηελ ρώξα αλήθεη κεγάιν πιήζνο κηθξώλ θαη κεγάισλ λεζηώλ, ελώ νη αθηέο ηεο 

παξνπζηάδνπλ βαζηά θόιπσζε. Σν θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Φηλιαλδηθνύ ηνπίνπ είλαη νη 

ρηιηάδεο ιίκλεο, πνπ θαιύπηνπλ ην 10% ηνπ εδάθνπο ζην λόηην θπξίσο ηκήκα ηεο ρώξαο - 
γη΄ απηό θαη ε Φηλιαλδία νλνκάδεηαη "ε ρώξα ησλ Χηιίσλ Ληκλώλ" . 

Σν δεύηεξν από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Φηλιαλδηθνύ ηνπίνπ είλαη ην κεγάιν βόξεην 
δάζνο ησλ θσλνθόξσλ. Πεύθα, ζεκύδεο, έιαηα θιπ. θαιύπηνπλ ηα 2/3 ηεο έθηαζεο ηεο 

ρώξαο. Διάηε λα ηαμηδέςνπκε καδί ζε πεξηνρέο ηεο Φηλιαλδίαο, όπνπ πξσηαγσληζηήο είλαη 

ηα εθπιεθηηθήο νκνξθηάο θπζηθά ηνπία!!! 
 

1ε εκέρα: Αζήλα - Ειζίλθη – λαππερηούλα- Κάζηρο Ράζεκποργθ- Μοσζείο 
Φορλθάρληελ – Ειζίλθη- Ξελάγεζε  

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Φηλιαλδίαο, ην Διζίλθη, ηελ 
"Κόξε ηεο Βαιηηθήο". Άθημε θαη νδηθή αλαρώξεζε γηα ηελ λαππεξηνύλα (Snappertuna), όπνπ 

θζάλνληαο ζα επηζθεθζνύκε ην κεζαησληθό θάζηξν Ράζεκπνξγθ ηνπ 14νπ αηώλα. ηε 
ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζην γξαθηθό "Μνλνπάηη ησλ Δξσηεπκέλσλ" θαη ζα επηζθεθζνύκε 
ην ππαίζξην Λανγξαθηθό κνπζείν Φνξλγθάξληελ (Forngården Folk Museum) κε ηα 

παξαδνζηαθά θηίζκαηα (ην παιαηόηεξν είλαη ηνπ 1713), πνπ καο δείρλεη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ 
αλζξώπσλ ζε έλα αγξόθηεκα ηεο πεξηνρήο. Δπηζηξνθή ζην Διζίλθη θαη μελάγεζε ζηελ πόιε, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηελ όκνξθε θεληξηθή πιαηεία, ην 
Πξνεδξηθό κέγαξν, ην Γεκαξρείν, ηελ γξαληηέληα "Δθθιεζία ησλ Βξάρσλ", ηνλ Καζεδξηθό λαό, 
ηελ νξζόδνμε Δθθιεζία θαη ην κλεκείν ηνπ δηάζεκνπ κνπζνπξγνύ ηεο ρώξαο ηκπέιηνπο. Γελ 

ζα παξαιείςνπκε θπζηθά λα επηζθεθζνύκε ην ππέξνρν Δζληθό κνπζείν κε εθζέκαηα ζρεηηθά 
κε ηε δσή θαη ηελ ηζηνξία ηεο Φηλιαλδίαο από ηελ ιίζηλε επνρή έσο ζήκεξα. Μεηαθνξά θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
 

 



 
2ε εκέρα: Ειζίλθη – Σάκπερε- Ξελάγεζε- Νόθηα       

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Σάκπεξε (Tampere), ηελ δεύηεξε ζε πιεζπζκό πόιε ηεο 
Φηλιαλδίαο, πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δύν ιίκλεο: ηε Ναζηγηάξβη θαη ηελ Πνπραξγηάβη. 

Άθημε θαη μελάγεζε ηεο πόιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα ζηακαηήζνπκε ζην 
ζύκπιεγκα κνπζείσλ Βαπξηίζθη, ζα δνύκε ην πνιηηηζηηθό θέληξν θαη ην παλεπηζηήκην, ζα 
επηζθεθζνύκε ηνλ ππέξνρν γξαληηέλην Καζεδξηθό λαό, ηνλ παλέκνξθν Βνηαληθό θήπν 

Αξκπνξέηνπκ θαη ζα αλεβνύκε ζηνλ Πύξγν Ναζηλένπια γηα λα απνιαύζνπκε ηελ ππέξνρε 
παλνξακηθή ζέα. ηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζηα πξνάζηηα ηεο πόιεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

γεηηνληθή κηθξή βηνκεραληθή πόιε Νόθηα, εθεί όπνπ γελλήζεθε ην ζαύκα ηεο ηειεπηθνηλσλίαο 
πξηλ δηαδνζεί ζηνλ ππόινηπν θόζκν. Δπηζηξνθή θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέρα: Σάκπερε – Γηοσβάζθηια- Περηήγεζε 

Δώρο ηοσ Γραθείοσ κας: Φηλιαλδηθή ζάοσλα        
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Γηνπβάζθηια (Jyväskylä), ηελ πόιε πνπ θηινμελεί ην "Ράιπ ησλ 
Χηιίσλ Ληκλώλ" (Neste Oil Rally) θαη είλαη δηάζεκε γηα ηα θηίξηά ηεο, θάπνηα από ηα νπνία 

είλαη ζρεδηαζκέλα από ηνλ δηάζεκν Φηλιαλδό αξρηηέθηνλα θαη βηνκεραληθό ζρεδηαζηή 
Άιβαξ Άαιην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκή καο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπκε 

ηελ θεκηζκέλε θηλιαλδηθή ζάνπλα θαη έλα ζλαθ - Γώξν ηνπ Γξαθείνπ καο 
(δηαηίζεληαη πεηζέηεο, ζα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο καγηό). Φζάλνληαο ζηελ Γηνπβάζθηια ζα 

πεξάζνπκε από ην Παλεπηζηήκην, ζα δνύκε ην ραξαθηεξηζηηθό θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ ηνπ 
ετλαηζάιν (Saynatsalo Town Hall), ην πάξθν Λνπνληνπόιθνπ (Luontopolku), ζα 
δηαζρίζνπκε ην θέληξν ηεο πόιεο θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
4ε εκέρα: Γηοσβάζθηια – αβολιίλλα- Ξελάγεζε- Κροσαδηέρα κε αηκόπιοηο ζηε 

ιίκλε - Μίθθειη 
ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ αβνλιίλλα, ηελ "πξσηεύνπζα ηεο άηκαα", 
όπσο επνλνκάδεηαη, θαζώο ε πόιε βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο πεξηνρήο πνπ θαηαιακβάλεη ε 

ιίκλε άηκαα, ε κεγαιύηεξε ηεο ρώξαο θαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ιίκλεο γιπθνύ λεξνύ 
ηεο Δπξώπεο. Άθημε θαη πεξίπαηνο ζηελ γξαθηθή παιηά πόιε κε ηα ππέξνρα μύιηλα 

ζπηηάθηα, πνπ ζα καο κεηαθέξεη ζε κηαλ άιιε επνρή. ην ηέινο ηεο νδνύ Ληλαλθάηνπ ζα 
έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε θαη λα θσηνγξαθίζνπκε ην επηβιεηηθό κεζαησληθό 
θάζηξν Οιαθηλιίλλα (ηνπ Αγίνπ Όιαθ) - ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο. ηε ζπλέρεηα ζα 

επηβηβαζηνύκε ζε παξαδνζηαθό αηκόπινην θαη ζα απνιαύζνπκε κηα 2σξε θξνπαδηέξα ζηα 
θξπζηάιιηλα λεξά ηεο ιίκλεο άηκαα κε ηα ρηιηάδεο λεζάθηα θαη ηα  εθπιεθηηθά ηνπία, 

έρνληαο ηελ επθαηξία λα θσηνγξαθίζνπκε ην θάζηξν Οιαθηλιίλλα ελ πισ. πλερίδνπκε γηα 
ηελ πόιε Μίθθειη, ζηελ νπνία βξηζθόηαλ ην αξρεγείν ησλ Φηλιαλδηθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. ήκεξα ε πόιε απνηειεί ζεκαληηθό 

θαινθαηξηλό ζέξεηξν γηα ηνπο Φηλιαλδνύο, κε πνιιέο εμνρηθέο θαηνηθίεο ζηηο όρζεο ηεο 
ιίκλεο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
5ε εκέρα: Μίθθειη - Ειζίλθη - Αζήλα  
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ Διζίλθη θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 

  

  

  

Σηκή ζσκκεηοτής Καη’ άηοκο  

Αλατώρεζε Ξελοδοτείο 2θιηλο 1θιηλο 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

10, 24/06 & 08/07 4* € 895 € 1195 € 745 



 
  

 

ΠΠεερρηηιιαακκββάάλλοολληηααηη  ::  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο ΑΘΗΝΑ-ΔΛΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ κε AEGEAN 
AIRLINES 

 Γηακνλή ζε μελνδνρεία 4* κε πξσηλό 

 Μεηαθνξέο, επηζθέςεηο, μελαγήζεηο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα  
 2σξε θξνπαδηέξα κε παξαδνζηαθό αηκόπινην ζηελ ιίκλε άηκαα  

 Δίζνδνο ζηνλ πύξγν Ναζηλένπια ζην Σάκπεξε 
 Δίζνδνο ζην θάζηξν Ράζεκπνξγθ  
 Δίζνδνο ζην Λανγξαθηθό κνπζείν Φνξλγθάξληελ 

 Δίζνδνο ζηελ Δθθιεζία ησλ Βξάρσλ ζην Διζίλθη 
 Δίζνδνο ζην Δζληθό κνπζείν ζην Διζίλθη 

 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Π.Α. 

  

ΔΔεελλ  ΠΠεερρηηιιαακκββάάλλοολληηααηη::  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 
ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 250 

 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 70 θαη από άιιεο πόιεηο: € 140 κε AEGEAN (αλάινγα 
κε ηε δηαζεζηκόηεηα)  

 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη ρώξνπο επηζθέςεσλ  

 Έμνδα ηειεθεξίθ, πινηαξίσλ θιπ., πέξαλ όζσλ αλαγξάθνληαη ζηα  πεξηιακβαλόκελα  
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

 Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θιπ. 
 
 

 
 

 

Πηήζεης κε AEGEAN AIRLINES  

 ΑΘΗΝΑ – ΕΛΙΝΚΙ   Α3 764 08.25 12.25 

ΕΛΙΝΚΙ – ΑΘΗΝΑ  Α3 765 14.00 17.35 

 
εκεηώζεης: 
 Οη μελαγήζεηο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη δύλαηαη λα αιιάμεη ε ζεηξά 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 
 

 
 


