
 
 

Γηάρθεηα : 6 εκέρες  
Αλατφρήζεης : 23 & 28/12 
 
 

ΛΑΠΩΝΙΑ – ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 
 

Παρακσζέληα Χρηζηούγελλα ή Πρφηοτροληά ζηολ Αρθηηθό Κύθιο 
Κροσαδηέρα κε Παγοζρασζηηθό!!! 

Βόρεηο έιας 
 

Ροβαληέκη/Χφρηό ηοσ Άγηοσ Βαζίιε- Φάρκα Σαράλδφλ 

Βόιηα κε έιθεζρα Σαράλδφλ- "αθάρη" κε Snowmobiles, 
"αθάρη" κε Χάζθης- Κάζηρο Πάγοσ Κέκη 

Ράλοσα/Πάρθο Άγρηας Ζφής* Ψάρεκα ζηο πάγο 
 

Έλα ρεηκσληάηηθν, ενξηαζηηθό ηαμίδη ζηελ παηξίδα ηνπ Άγηνπ Βαζίιε, 
ηνπ ρηνληνύ, ηνπ πάγνπ, ησλ ιηκλώλ, ησλ ηαξάλδσλ θαη ηνπ Βνξείνπ έιανο! 

Έλα "αξθηηθό" ηαμίδη γεκάην ζπλαξπαζηηθέο εκπεηξίεο κέζα ζε παξακπζέληα ηνπία! 

Έλα κνλαδηθό ηαμίδη, πνπ ζα ην ζπκάζηε γηα πάληα!!! 
 

Πρόγρακκα εθδροκής  
 

1ε εκέρα: Αζήλα - Ροβαληέκη/Χφρηό ηοσ Άγηοσ Βαζίιε – Κέκη- Βόρεηο έιας 

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη απ΄ επζείαο πηήζε κε ηελ AEGEAN γηα Ρνβαληέκη, ηελ 
πξσηεύνπζα ηεο θηλιαλδηθήο Ιαπσλίαο. Φζάλνληαο, ζα επηζθεθζνύκε ην πην καγηθό ρσξηό 

ηνπ θόζκνπ, ην ρσξηό ηνπ Άγηνπ Βαζίιε θαη ζα γλσξίζνπκε ηνλ ίδην θαη ηα μσηηθά ηνπ ζην 
γξαθείν ηνπ! Δπίζεο ζα καο δνζνύλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ Αξθηηθό Θύθιν (ή Βόξεην 
Πνιηθό Θύθιν), ηνλ βνξεηόηεξν από ηνπο πέληε λνεηνύο παξαιιήινπο ηεο γεο, 

γεσγξαθηθνύ πιάηνπο 66° 33΄ 38΄΄ βόξεηα ηνπ Ηζεκεξηλνύ θαη ζα παξαιάβνπκε ην γλήζην 
δίπισκα ηεο δηάζρηζήο ηνπ. πλερίδνπκε γηα ην Θέκη. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν SCANDIC KEMI 4* (www.scandichotels.com). Γείπλν θαη ζηε ζπλέρεηα, αλ 
είκαζηε βέβαηα ηπρεξνί, ζα κπνξέζνπκε λα ζαπκάζνπκε ην ππεξζέακα ηνπ Βνξείνπ έιανο 
(Aurora Borealis), κε κία αθόκα δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ην Γξαθείν καο: ην 

πεξίθεκν Northern Lights Hunting ~ "Θπλήγη" ηνπ Βνξείνπ έιανο. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.   

 
2ε εκέρα: Κέκη- υάρεκα ζηολ πάγο  

Έρεηε νλεηξεπηεί πνηέ λα πηάζεηε ςάξηα ηξππώληαο ηνλ πάγν; Φνξέζηε ρεηκεξηλά ξνύρα, 
εθνδηαζηείηε κε θαηάιιεια εξγαιεία θαη δνθηκάζηε ηελ ηύρε ζαο. Πεξπαηήζηε ζην 
παγνθάιπκκα ηνπ Θόιπνπ ηεο Βνζλίαο, ηξππήζηε ηνλ πάγν θαη θάληε ππνκνλή… Απνιαύζηε 

έλαλ δεζηό ρπκό θαη πνύ μέξεηε, κπνξεί λα είλαη ε ηπρεξή ζαο κέξα! Διεύζεξνο ρξόλνο. 
Απνιαύζηε ην ρξηζηνπγελληάηηθν πξόγξακκα ηνπ μελνδνρείνπ θαη ην ενξηαζηηθό δείπλν ηεο 

http://www.scandichotels.com/


 
 
παξακνλήο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ ή ην δείπλν ηεο παξακνλήο ηεο Πξσηνρξνληάο ζε ηνπηθό 

εζηηαηόξην. 
 

3ε εκέρα: Κέκη- Ράλοσα- Πάρθο Άγρηας Ζφής- Φάρκα Σαράλδφλ- Βόιηα κε 
Έιθεζρο  

ήκεξα ζα επηζθεθζνύκε ην Πάξθν Άγξηαο Εσήο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Ράλνπα θαη είλαη ην 
βνξεηόηεξν ηνπ είδνπο ηνπ παγθνζκίσο. Σν πάξθν απηό θηινμελεί 50 δηαθνξεηηθά είδε 
δώσλ ζην ζύλνιν ησλ πεξίπνπ 200, όπσο ιύγθεο, αξθνύδεο, ιύθνπο, άιθεο, ειάθηα θιπ., 

πνπ δνπλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα ζα θζάζνπκε ζε κηα παξαδνζηαθή 
Ιαπσληθή θάξκα ηαξάλδσλ, ηελ νπνία επηζθεθζνύκε θαη ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

κάζνπκε ην πώο νδεγείηαη έλα έιθεζξν κε ηάξαλδνπο. Ο παξαδνζηαθόο απηόο ηξόπνο 
κεηαθίλεζεο κέζα από ηα ρηνληζκέλα δάζε είλαη πξαγκαηηθά κηα κνλαδηθή εκπεηξία. Θα 
απνιαύζνπκε έλα δεζηό θιηηδάλη θαθέ γύξσ από ηε θσηηά θαη ζα κάζνπκε γηα ηνλ ηξόπν 

δσήο ησλ αλζξώπσλ ηεο θάξκαο. Δπηζηξνθή θαη ρξόλνο λα απνιαύζεηε κηα ζάνπλα ζην 
μελνδνρείν. Δνξηαζηηθό δείπλν ζηηο 25/12 ή δείπλν ζηηο 1/1. 

 
4ε εκέρα: Κέκη- αθάρη κε Snowmobiles- αθάρη κε Χάζθης- Ροβαληέκη- Βόρεηο 
έιας 

ήκεξα ην πξσί θνξώληαο ηηο εηδηθέο ζεξκηθέο ζηνιέο πνπ ζα καο έρνπλ παξαδνζεί, ζα 
αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Ρατηόια, απ΄ όπνπ ζα μεθηλήζνπκε ην ζαθάξη καο κε snowmobiles 

(κεραλνθίλεηα ζθνύηεξ ρηνληνύ) πάλσ από παγσκέλεο ιίκλεο θαη πνηάκηα κέζα ζην δάζνο. 
ηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζε έλα αγξόθηεκα ράζθηο γηα λα ζπλαληήζνπκε ηα ππέξνρα 
απηά ζθπιηά, λα ελεκεξσζνύκε γηα ηε δσή ηνπο θαη ηελ θύζε ηεο πεξηνρήο θαζώο ζα 

απνιακβάλνπκε έλα δεζηό ξόθεκα, αιιά θαη γηα κηα αθόκα ζπγθινληζηηθή αξθηηθή 
εκπεηξία: ην "ζαθάξη κε ράζθηο", κηα βόιηα κε έιθεζξν πνπ ην ζέξλνπλ ράζθηο. 

Αλαρώξεζε γηα ην Ρνβαληέκη, όπνπ ζα ππάξρεη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηα ζηελ πόιε. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαδεηήζνπκε γηα δεύηεξε θνξά ην 
ππεξζέακα ηνπ Βνξείνπ έιανο (Aurora Borealis) κε ην πεξίθεκν Northern Lights Hunting 

~ "Θπλήγη" ηνπ Βνξείνπ έιανο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.   
 

5ε εκέρα: Κέκη- Κάζηρο Πάγοσ- Κροσαδηέρα κε Παγοζρασζηηθό- Βόρεηο έιας 
Πξσηλή επίζθεςε ζην θαηαπιεθηηθό Θάζηξν Πάγνπ ηνπ Θέκη, έλα θάζηξν πνπ ηνλ ρεηκώλα 
"θηίδεηαη" από θξέζθν ρηόλη κε δηαθνξεηηθό ζρήκα θαη κνξθή θάζε θνξά θαη ηελ άλνημε 

ιηώλεη, θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα μελνδνρείν, έλα εζηηαηόξην, παξεθθιήζη θαη ρώξνπο 
ςπραγσγίαο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηαξθεί πεξίπνπ πέληε εβδνκάδεο θαη απαηηνύληαη ηόλνη 

ρηνληνύ κέρξη λα νινθιεξσζεί. Άιιε κηα ζπλαξπαζηηθή κέξα καο πεξηκέλεη ζηε ζπλέρεηα: 
κηα εθπιεθηηθή θξνπαδηέξα δηάξθεηαο 3,5 σξώλ κε ην παγνζξαπζηηθό Sampo ζηνλ Βνζληθό 
θόιπν. Δηδηθέο ζεξκηθέο ζηνιέο δηαηίζεληαη ζε όινπο όζνπο επηζπκνύλ λα βνπηήμνπλ ζηα 

παγσκέλα λεξά θαηά ηελ ζηάζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ην πινίν - κηα εκπεηξία από κόλε 
ηεο! Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα έρνπκε αθόκα κηα επθαηξία λα 

ζαπκάζνπκε ην ππεξζέακα ηνπ Βνξείνπ έιανο (Aurora Borealis) κε ην πεξίθεκν Northern 
Lights Hunting ~ "Θπλήγη" ηνπ Βνξείνπ έιανο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Γηαλπθηέξεπζε.   
 
6ε εκέρα: Κέκη - Ροβαληέκη - Αζήλα  

Πξσηλν ειεύζεξν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα κεηαβνύκε ζην αεξνδξόκην ηνπ Ρνβαληέκη θαη ζα 
επηβηβαζηνύκε ζηελ πηήζε καο γηα ηελ Αζήλα.  

 
 
 

 
 
 



 
 
 

    
Περηιακβάλοληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΖΛΑ-ΡΟΒΑΛΗΔΚΗ-ΑΘΖΛΑ κε AEGEAN AIRLINES 
 Φόξνη αεξνδξνκίνπ, επίλαπινη θαπζίκσλ, θόξνη πόιεσλ  

 Πέληε δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν SCANDIC KEMI 4*  κε πξσηλό  
 Σρία δείπλα  
 Χξηζηνπγελληάηηθν δείπλν ζηηο 24/12 ή Πξσηνρξνληάηηθν δείπλν ζηηο 31/12  

 Δνξηαζηηθό Γείπλν ζηηο 25/12 ή δείπλν ζηηο 1/1 
 Κεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο βάζεη πξνγξάκκαηνο  

 Βόιηα κε έιθεζξα ηαξάλδσλ, ζαθάξη κε ράζθηο θαη κε snowmobiles 
 Θξνπαδηέξα κε παγνζξαπζηηθό! 
 Δπίζθεςε ζην ρσξηό ηνπ Άγηνπ Βαζίιε  

 Δπίζθεςε ζην Πάξθν Άγξηαο Εσήο ηεο Ράλνπα  
 Ψάξεκα ζηνλ πάγν  

 Πηζηνπνηεηηθό Αξθηηθνύ Θύθινπ 
 ΑΠΟΘΙΔΗΣΗΘΑ ζην πξόγξακκα καο: Northern Lights Hunting ~ Θπλήγη Βνξείνπ 

έιανο γηα ΣΡΔΗ κέξεο 

 Έκπεηξνο αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα 

ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ  
 Φ.Π.Α. 

 

Γελ Περηιακβάλοληαη  
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 
θιπ.  

 

 
Οη πηήζεηο 

καο γηα όιεο 
ηηο 

αλαρσξήζεηο 
 

 

1ε κέξα 
 

Α3 4090 ΑΘΖΛΑ -  ΡΟΒΑΛΗΔΚΗ 09.20΄ - 14.00΄ 

6ε κέξα A3 4091 ΡΟΒΑΛΗΔΚΗ - ΑΘΖΛΑ 15.00΄ - 19.10΄ 

 
εκεηώζεης  

Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά, 
ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη  
ηα δείπλα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πνηά  

Σν παξαπάλσ πξόγξακκα είλαη βαζηζκέλν ζηελ αλαρώξεζε ησλ Χξηζηνπγέλλσλ, ζε απηό 
ηεο Πξσηνρξνληάο αιιάδεη ην day by day αιιά ην πξόγξακκα παξακέλεη ην ίδην  

Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

Σηκή ζσκκεηοτής Καη’ άηοκο 

Γηα θξαηήζεηο  έφς 30/9  έφς  20/10 Μεηά ηης 21/10 

Γίθιηλν  € 2400  € 2500  € 2600  

3ν άηνκν έσο 12 εηώλ  € 1900  € 2000  € 2100  

Κνλόθιηλν  € 2800  € 2900  € 3000  


