
 
 

Γηάξθεηα : 12 εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο : 22/12 
 
 

ΙΑΠΩΝΗΑ – ΦΗΝΙΑΝΓΗΑ – ΝΟΡΒΖΓΗΑ 
Βόξεην Αθξωηήξην- Θξνπαδηέξα- Βόξεην έιαο 

 
Διζίλθη- Ρνβαληέκη/Χωξηό ηνπ Άγηνπ Βαζίιε- Φάξκα Σαξάλδωλ- Βόιηα κε 

έιθεζξα Σαξάλδωλ- "αθάξη" κε Χάζθηο- Θίξθελεο- Θαξαζηόθ 
Χόληλγθζβνγθ - Βόξεην Αθξωηήξην- Άιηα- "αθάξη" κε Snowmobiles- Σξόκζν  

Όζιν 
Έλα "αξθηηθό" ηαμίδη γεκάην ζπλαξπαζηηθέο εκπεηξίεο κέζα ζε παξακπζέληα 

ηνπία!!! Έλα ρεηκωληάηηθν ενξηαζηηθό ηαμίδη κε θόλην ην ιεπθό. 

Αο δξαζθειίζνπκε απηήλ ηελ πεξηνρή ηνπ βνξξά κε ηηο καγηθέο κπόηεο ηνπ … 
γίγαληα ηωλ παξακπζηώλ! 

Διζίλθη θαη Όζιν ζα καο βάινπλ ζην θιίκα ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ. 
Σν Χωξηό ηνπ Άγηνπ Βαζίιε ζα καο κπήζεη ζην πλεύκα ηωλ Χξηζηνπγέλλωλ. 
Σα αθάξη κε Χάζθηο, Σαξάλδνπο θαη Snowmobiles ζα καο κπήζνπλ ζηελ 

πεξηπέηεηα. 
Ζ άθημε ζην … άθξν ηεο γεο είλαη κηα κνλαδηθή εκπεηξία!!! 

Σν Βόξεην έιαο ζα καο δείμεη πωο ε θύζε είλαη ν θαιύηεξνο δωγξάθνο! 
 

 
Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 

1ε εκέξα: Αζήλα – Διζίλθη- Πεξηήγεζε  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε TURKISH  κε ελδηάκεζν ζηαζκό γηα ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο Φηλιαλδίαο, ην Διζίλθη . Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ γνεηεπηηθή "θόξε ηεο 
Βαιηηθήο", όπσο απνθαινύλ ην Διζίλθη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ 
άιισλ ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Γεξνπζίαο, ηνλ νξζόδνμν λαό Οπζπέλζθη, ην Πξνεδξηθό 

Κέγαξν, ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε Oodi, ην όλνκα ηεο νπνίαο πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή 
ιέμε σδή, ηνλ εληππσζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ηδεξνδξνκηθό ηαζκό, ηε Βνπιή, ην Δζληθό 

Κνπζείν, ην πάξθν ηνπ κεγάινπ κνπζνπξγνύ ηεο Φηλιαλδίαο ηκπέιηνπο θ.ά. ηε ζπλέρεηα 
ζα απνιαύζνπκε ηελ ρξηζηνπγελληάηηθε αηκόζθαηξα ζηηο παξαδνζηαθέο ππαίζξηεο αγνξέο 
ηεο πόιεο θαη ζα γεπηνύκε ηνπηθέο γεύζεηο ζηελ θιεηζηή αγνξά ηξνθίκσλ. Κεηαθνξά θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν SCANDIC GRAND MARINA 4* (www.scandichotels.com). 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε εκέξα: Διζίλθη – Ρνβαληέκη- Σξαίλν- Βόξεην έιαο 
Κεηαθνξά ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό ζηαζκό θαη επηβίβαζε ζην ηξαίλν γηα ην Ρνβαληέκη, ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο Φηλιαλδηθήο Ιαπσλίαο. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν SCANDIC 

http://www.scandichotels.com/


 
 
ROVANIEMI 4* (www.scandichotels.com). ηε ζπλέρεηα, αλ είκαζηε βέβαηα ηπρεξνί, ζα 

κπνξέζνπκε λα ζαπκάζνπκε ην ππεξζέακα ηνπ Βνξείνπ έιανο (Aurora Borealis), κε κία 
δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ην Γξαθείν καο: ην πεξίθεκν Northern Lights Hunting ~ 

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

3ε εκέξα: Ρνβαληέκη- Φάξκα Σαξάλδωλ- Βόιηα κε Έιθεζξν- Χωξηό ηνπ Άγηνπ 
Βαζίιε 
ήκεξα ην πξσί ζα επηζθεθζνύκε κηα παξαδνζηαθή Ιαπσληθή θάξκα ηαξάλδσλ 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 ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία. ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη 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. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
4ε εκέξα: Ρνβαληέκη- Ράλνπα/Πάξθν Άγξηαο Εωήο- αθάξη κε Χάζθηο 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Πάξθν Άγξηαο Εσήο πνπ βξίζθεηαη ζηε 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 κεηαβνύκε ζε έλα αγξόθηεκα 
ράζθηο γηα λα ζπλαληήζνπκε ηα ππέξνρα απηά ζθπιηά, λα ελεκεξσζνύκε γηα ηε δσή ηνπο 

θαη ηελ θύζε ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη γηα κηα αθόκα ζπγθινληζηηθή αξθηηθή εκπεηξία: ην 
"ζαθάξη κε ράζθηο", είλαη κηα κεγάιε δηαδξνκή 3 ρηιηόκεηξσλ, πνπ ζα δηαλύζνπκε κε 

έιθεζξν πνπ ην ζέξλνπλ ράζθηο! Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
5ε εκέξα: Ρνβαληέκη - Ιίκλε Ίλαξη - Ίβαιν – Θίξθελεο- Ξελνδνρείν Πάγνπ  

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο καο δηαδξνκήο ζα ζαπκάζνπκε ηελ κεγάιε θαη παλέκνξθε 
ιίκλε Ίλαξη κε ηα εθαηνληάδεο λεζάθηα. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην θέληξν ησλ άκη 

ζην Ίβαιν (Sámi Center). πλερίδνπκε ηε δηαδξνκή καο κε πξννξηζκό ηελ Λνξβεγία θαη 
ηελ κηθξνζθνπηθή πόιε Θίξθελεο, πνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο ρώξαο, 
πεξίπνπ 400 ρηιηόκεηξα βόξεηα ηνπ αξθηηθνύ θύθινπ θαη 15 ρηιηόκεηξα από ηα ξσζηθά 

ζύλνξα. Φζάλνληαο ζα επηζθεθζνύκε ην μελνδνρείν πάγνπ ηνπ Θίξθελεο θαη ζα 
απνιαύζνπκε ην πνηό καο ζε έλα…δξνζεξό πεξηβάιινλ. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν THON KIRKENES 3* (www.thonhotels.com). Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
   
6ε εκέξα: Θίξθελεο - Θαξαζηόθ  

Θα ζπλερίζνπκε ζήκεξα λα απνιακβάλνπκε ην κεγαινπξεπέο αξθηηθό ηνπίν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο καο πξνο ην Θαξαζηόθ (Karasjok), ηελ πόιε πνπ βξίζθεηαη ζηα 

ζύλνξα ηεο Λνξβεγίαο κε ηε Φηλιαλδία. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν SCANDIC 
KARASJOK 3* (www.scandichotels.com). Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
7ε εκέξα: Θαξαζηόθ - Χόληλγθζβνγθ 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Χόληλγθζβνγθ (Honningsvåg), ηελ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ 

Καγθεξέηα. ην βνξεηόηεξν ζεκείν ηνπ λεζηνύ απηνύ βξίζθεηαη ην Βόξεην Αθξσηήξην, ην 
νπνίν πςώλεηαη 308 κέηξα από ηε ζάιαζζα ηνπ Κπάξεληο θαη ζεσξείηαη ην βνξεηόηεξν 

ζεκείν ηεο επεηξσηηθήο Δπξώπεο (710 10΄ 21"). Δθεί, ζην … άθξν ηεο γεο, ζα 
επηζθεθζνύκε ην North Cape Hall, όπνπ ζα δνύκε έλα εληππσζηαθό παλνξακηθό θηικ 180° 
ζρεηηθό κε ηελ πεξηνρή. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν SCANDIC NORDKAPP 

3* (www.scandichotels.com). Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

http://www.scandichotels.com/
http://www.thonhotels.com/
http://www.scandichotels.com/
http://www.scandichotels.com/


 
 
8ε εκέξα: Χόληλγθζβνγθ – Άιηα- αθάξη κε Snowmobiles 

ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Άιηα, όπνπ θζάλνληαο ζα επηζθεθζνύκε ηνλ 
εθπιεθηηθήο αξρηηεθηνληθήο Θαζεδξηθό λαό ηεο πόιεο (Cathedral Of The Northern Lights). 

ηε ζπλέρεηα, θνξώληαο ηηο εηδηθέο ζηνιέο πνπ ζα καο θξαηήζνπλ δεζηνύο, ζα μεθηλήζνπκε 
ην ζαθάξη καο κε ηα snowmobiles (κεραλνθίλεηα ζθνύηεξ ρηνληνύ). Κεηαθνξά θαη 

ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν THON ALTA 3* (www.thonhotels.com). Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε.   
 

9ε εκέξα: Άιηα  Σξόκζν- Σειεθεξίθ  
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ αξθηηθή πξσηεύνπζα, ην Σξόκζν, ηελ κεγαιύηεξε πόιε ηεο 

Βόξεηαο Λνξβεγίαο. Σν Σξόκζν ήηαλ ε βάζε εμεξεπλεηώλ ηεο Αξθηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ 19νπ αηώλα. Δδώ, Ρώζνη, Βξεηαλνί, Γαλνί θαη Γεξκαλνί έθαλαλ κηα ηειεπηαία ζηάζε κε 
ηα πινία ηνπο ιίγν πξηλ θαηεπζπλζνύλ πξνο ηνλ Αξθηηθό Θύθιν γηα ηηο απνζηνιέο ηνπο. 

Φζάλνληαο ζα αλεβνύκε κε ην ηειεθεξίθ ζην βνπλό ηόξζηετλελ, 420 κέηξα πάλσ από ηελ 
επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, απ΄ όπνπ ζα απνιαύζνπκε κηα εθπιεθηηθή παλνξακηθή ζέα ηεο 

πόιεο. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν CLARION THE EDGE 4* 
(www.nordicchoicehotels.com). Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

10ε εκέξα: Σξόκζν- Πεξηήγεζε & Βξαδηλή Θξνπαδηέξα κε δείπλν  
Πξσηλή παλνξακηθή πεξηήγεζε ζην Σξόκζν θαη επίζθεςε ζηνλ ππέξνρν Θαζεδξηθό λαό - 

νξόζεκν ηεο πόιεο (Arctic Cathedral), κηα ζύγρξνλε εθθιεζία πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 
1965. Αξγά ην απόγεπκα ζα αλαρσξήζνπκε γηα κηα καγεπηηθή Θξνπαδηέξα, αλαδεηώληαο 
θαη πάιη ην καγεπηηθό Βόξεην έιαο θαη απνιακβάλνληαο ην δείπλν ηεο Παξακνλήο 

Πξσηνρξνληάο ελ πισ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

11ε εκέξα: Σξόκζν – Όζιν- Πηήζε- Πεξηήγεζε   
Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Λνξβεγίαο, 
ην Όζιν, πνπ βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα ηεο ρώξαο, ζηνλ κπρό ηνπ νκώλπκνπ θηόξδ. Από 

ην 1624 έσο ην 1924 ε πόιε νλνκαδόηαλ Χξηζηηαλία (Christiania ή Kristiania) πξνο ηηκήλ 
ηνπ βαζηιηά Χξηζηηαλνύ Γ΄. Άθημε θαη μελάγεζε ζηελ πόιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα 

δνύκε κεηαμύ άιισλ ην Θνηλνβνύιην, ην λενθιαζηθνύ ξπζκνύ Παιάηη, ην κνληέξλν 
Γεκαξρείν, ηνλ γνηζηθό Θαζεδξηθό λαό, ηελ παλέκνξθε Όπεξα, ην πάξθν Φξόγθλεξ κε ηα 
πεξίθεκα γιππηά ηνπ Βίγθειαλη από γξαλίηε θαη ζθπξειαηεκέλν ζίδεξν θ.ά. Κεηαθνξά 

θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν CLARION THE HUB 4* (www.nordicchoicehotels.com). 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
12ε εκέξα: Όζιν - Αζήλα  
Κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. Έλα ππέξνρν ηαμίδη 

νινθιεξώζεθε, όκσο νη αλακλήζεηο, νη εκπεηξίεο θαη νη εηθόλεο ηνπ ζα ζαο ζπλνδεύνπλ γηα 
πάληα !  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν EARLY BOOKING έωο 30/09 

2 θιηλν  3ν άηνκν  1θιηλν  

€ 3650 € 3150 € 4650 

http://www.thonhotels.com/
http://www.nordicchoicehotels.com/
http://www.nordicchoicehotels.com/


 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Πεξηιακβάλνληαη: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΖΛΑ-ΔΙΗΛΘΗ, ΟΙΟ-ΑΘΖΛΑ κε TURKISH AIRLINES  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΣΡΟΚΟ - ΟΙΟ κε SCANDINAVIA   
 Έληεθα δηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 3*/4*  
 Ζκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά   

 Κεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο βάζεη πξνγξάκκαηνο  
 Βόιηα κε έιθεζξα ηαξάλδσλ, ζαθάξη κε ράζθηο θαη κε snowmobiles 

 Northern Lights Hunting ~ Θπλήγη Βνξείνπ έιανο 
 Δπίζθεςε ζην ρσξηό ηνπ Άγηνπ Βαζίιε  
 Πηζηνπνηεηηθό Αξθηηθνύ Θύθινπ 

 Δπίζθεςε ζην Πάξθν Άγξηαο Εσήο ηεο Ράλνπα θαη ζην κνπζείν Arktikum ζην 
Ρνβαληέκη  

 Θξνπαδηέξα κε δείπλν ηελ Παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο! 
 Έκπεηξνο αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο   

 Φ.Π.Α. 
 

Γελ Πεξηιακβάλνληαη:  
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 300 

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά θαη ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν EARLY BOOKING έωο 20/10 

2 θιηλν  3ν άηνκν  1θιηλν  

€ 3750 € 3250 € 4750 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν από 21/10 

2 θιηλν  3ν άηνκν  1θιηλν  

€ 3850 € 3350 € 4850 



 
 

 

 

 
εκεηώζεηο: 

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη  

 ηα δείπλα δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πνηά 
 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 
         
 

Οη πηήζεηο καο 

κε Turkish Airlines  

 

 

1ε κέξα 
 
 

TK 1846  ΑΘΖΛΑ - ΘΩΛ/ΠΟΙΖ 10:05 - 12:40 

TK 1763  ΘΩΛ/ΠΟΙΖ - ΔΙΗΛΘΗ 15:05 - 17:35 

11 κέξα SK 4419 ΣΡΟΚΟ - ΟΙΟ 
 

12:45 - 14:40 

 

12 κέξα 

 

TK 1752  ΟΙΟ - ΘΩΛ/ΠΟΙΖ 11:35 - 17:30 

 

TK 1843 

 

ΘΩΛ/ΠΟΙΖ - ΑΘΖΛΑ 19:45 - 20:10 


