
ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 2021 ΣΟ ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΣΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΙΛΗ! 

 

 

Ταξιδζψτε ςτθν μοναδικι Φινλανδία. Γιορτάςτε τα Χριςτοφγεννα με τα αγαπθμζνα ςασ 
πρόςωπα ςτο οβανιζμι. Σασ περιμζνει το χωριό του Αϊ Βαςίλθ και το ταχυδρομείο του με 
τα Ξωτικά. Ο Αρκτικόσ Κφκλοσ και τα χιονιςμζνα τοπία κάνουν τθν διαφορά ςε ςυνδυαςμό 
με τισ δραςτθριότθτεσ που είναι άφκονεσ. Κάντε snowmobile ςαφάρι ςε τοπία παγωμζνων 
λιμνϊν και άγριου δάςουσ. Επιςκεφκείτε τισ φάρμεσ των πανζμορφων χάςκι και των 
μαγευτικϊν ταράνδων που αποτελοφν το ςθμείο αναφοράσ του οβανιζμι. Φυςικά από το 
ταξίδι δεν κα μποροφςε να λείπει ο Βαςιλιάσ τθσ Αρκτικισ: θ πολικι αρκοφδα και ο ίδιοσ ο 
διάςθμοσ Αϊ Βαςίλθσ. 

Αναχώρηςη: 23 Δεκεμβρίου 2021 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 Ημζρεσ 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η ΗΜΕΡΑ: 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ, ΑΘΗΝΑ – ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 

Συγκζντρωςθ ςτο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ και πτιςθ για το οβανιζμι. Άφιξθ, και αμζςωσ 
μετά μεταφορά ςτο ξενοδοχείο μασ, τοMetsahirvasπου είναι ζνα ιςτορικό κτίριο του 1904, 
τθσ εποχισ του Τςάρου Νικολάου ΙΙ τθσ ωςίασ. Καταςκευαςμζνο ςτισ όχκεσ του 
Ραγωμζνου Kemijoki, 18χλμ από το κζντρο του οβανιζμι, λειτοφργθςε ςαν Δαςολογικό 
Ρανεπιςτιμιο πριν λειτουργιςει ςαν ξενοδοχείο φζτοσ. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτα 
δωμάτια μασ! Γεφμα και μεταφορά ςτο οβανιζμι για μια πρϊτθ γνωριμία με τθν πατρίδα 
του Aϊ Βαςίλθ.Η πόλθ του οβανιζμι, που επάξια αποκαλείται το ςπίτι του Αϊ Βαςίλθ, 
υποδζχεται ςτολιςμζνθ τον Δεκζμβριο γιατί είναι θ περίοδοσ για τθν οποία γίνονται 

http://www.metsahirvas.fi/site/


ετοιμαςίεσ τουσ υπόλοιπουσ 11 μινεσ του ζτουσ! Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και αργότερα 
κα βρεκοφμε όλοι μαηί ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου για το δείπνο μασ. Διανυκτζρευςθ. 

 

2η ΗΜΕΡΑ: 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ, SNOWMOBILE SAFARI 

Σιμερα, μετά τον πλοφςιο Χριςτουγεννιάτικο πρωινό μπουφζ, φοράμε τισ ειδικζσ ςτολζσ, τα 
κράνθ, τα γάντια και ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ των τοπικϊν αρχθγϊν κα ςυμμετάςχουμε 
ςε ζνα ςαφάρι με snowmobiles πάνω από παγωμζνεσ λίμνεσ και ποτάμια μζςα ςτο δάςοσ 
για να καταλιξουμε ςτθ φάρμα με τα χάςκι. Ρροςζχουμε πολφ να ζχουμε ντυκεί άνετα και 
ηεςτά. Στθ Λαπωνία, θ μακριά περίοδοσ χιονιοφ και οι φυςικζσ ευκολίεσ των μονοπατιϊν 
κάνουν το ςπορ αυτό ακαταμάχθτο! Το πελϊριο δίκτυο διαδρομϊν, το οποίο περνά από 
περιοχζσ άγριασ φυςικισ ομορφιάσ, δαςϊν, παγωμζνων λιμνϊν και πάνω από δφςβατεσ 
επιφάνειεσ χιονιοφ και παγωμζνα ποτάμια, προςδίδει ακόμα περιςςότερθ ομορφιά ςτθν 
εμπειρία! Με τθν άφιξι μασ ςτθ φάρμα, τα υπζροχα και αξιολάτρευτα ςε όλουσ χαριτωμζνα 
χάςκι, μασ περιμζνουν με ανυπομονθςία για να μασ γαυγίςουν φιλικά και να παίξουν μαηί 
μασ κουνϊντασ μασ τθν ουρά! Αν είμαςτε τυχεροί, κα μασ φιλιςουν και ςτο πρόςωπο, ι τα 
κουταβάκια κα αποκοιμθκοφν ςτθν αγκαλιά μασ κακϊσ τα χαϊδεφουμε! Θα ακοφςουμε 
ιςτορίεσ από τουσ φροντιςτζσ τουσ και κα αγαπιςουμε και εμείσ αυτά τα καταπλθκτικά ηϊα, 
ςτθν ςυνζχεια κα οδθγιςουμε τα ζλκθκρα αφοφ πρϊτα μασ δοκοφν τεχνικζσ οδθγίεσ για 
τθν αςφάλειά μασ από τουσ ειδικευμζνουσ αρχθγοφσ (ςτα Αγγλικά). Η βόλτα με ζλκθκρο, 
ζνα παραδοςιακό μεταφορικό μζςο που προζρχεται από τθν περιοχι τθσ Σιβθρίασ είναι μια 
αξζχαςτθ εμπειρία. Γφρω από τθν φωτιά κα απολαφςουμε ζνα “Εκδρομικό” γεφμα με ψωμί 
και λουκάνικα και καφζ, τςάι ι ηεςτό χυμό. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τον οδθγό του 
οχιματοσ είναι να είναι κάτοχοσ άδειασ οδιγθςθσ. Ραρακαλείςτε να ζχετε μαηί ςασ το 
δίπλωμα, για τθν περίπτωςθ που ςασ ηθτθκεί. Σε περίπτωςθ που οι ςυνκικεσ το απαιτοφν 
είναι δυνατόν να τροποποιθκεί θ διαδρομι για τθν αςφάλεια των εκδρομζων (π.χ. ςε 
περίπτωςθ που παρατθροφνται υπερβολικά χαμθλζσ κερμοκραςίεσ). Τα οχιματα είναι κατά 
μζςο όρο 2,5 ετϊν και περιλαμβάνουν καφςιμα! Εορταςτικό δείπνο ςτο εςτιατόριο του 
ξενοδοχείου και διανυκτζρευςθ.  

Σημαντικές σημειώσεις για το snowmobilesafari:  

 Κάζε άηνκν πνπ νδεγεί snowmobile πξέπεη λα είλαη πάλσ από 18 εηώλ θαη 
λα έρεη έγθπξε άδεηα νδήγεζεο καδί ηνπ. 

 Σε θάζε ζπκκεηέρνληα ζην snowmobilesafari ζα δνζεί απαξαίηεηνο 
ξνπρηζκόο θαη εμνπιηζκόο πνπ πεξηιακβάλεη:Οιόζσκε θόξκα, κπόηεο, 
κάιιηλεο θάιηζεο, γάληηα, θαζθόι,  κπαιαθιάβα (fullface)  θαη θξάλνο. 

 Τα παηδηά έσο 14 εηώλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο  θάζνληαη ζε έιθεζξν ην 

νπνίν ηξαβάεη ην snowmobile πνπ νδεγεί ηνπηθόο ζπλνδόο. 
 Γηα ηα πην κηθξά παηδηά ζπληζηάηαη έλαο από ηνπο γνλείο λα θάζεηαη καδί κε 

ην παηδί ζην έιθεζξν γηα ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ. 
 Παηδηά άλσ ησλ 14 εηώλ θαη κε  ύςνο πάλσ από 140 cm κπνξνύλ λα 

θάζνληαη σο ζπλεπηβάηεο πίζσ από ηνλ γνλέα ηνπο ζε έλα snowmobile 
πιεξώλνληαο όκσο ηελ ηηκή ηνπ ελήιηθα.  

 

3η ΗΜΕΡΑ: 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ, ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ  - ΧΩΡΙΟ ΑΪ ΒΑΙΛΗ 

Ρλοφςιο πρωινό ςτο ξενοδοχείο μασ. Αμζςωσ μετά αναχϊρθςθ για το  χωριό του Αϊ Βαςίλθ, 

ακριβϊσ πάνω ςτον νοθτό, Αρκτικό Κφκλο, όπου κα ζχουμε τθν ευκαιρία  να μιλιςουμε μαηί 

του, να φωτογραφθκοφμε και ίςωσ να του εκφράςουμε κάποια ευχι μασ! Το χωριό του Αϊ 

Βαςίλθ είναι ζνα παραμυκζνιο μζροσ, μια αίςκθςθ που αποκομίηει κανείσ όποια εποχι του 

χρόνου κι αν το επιςκεφτεί! Ρρϊτθ ςτάςθ όλων είναι, φυςικά, το «Γραφείο» του, όπου μια 

παρζα χαροφμενων ξωτικϊν καλωςορίηει τον κόςμο και τον προςκαλεί ςτο εςωτερικό για 

μια μικρι κουβεντοφλα και μια φωτογραφία με τον Ρατζρα των Χριςτουγζννων. Εξίςου 



δθμοφιλζσ είναι και το «Ταχυδρομείο του Άγιου Βαςίλθ», όπου οι μικροί βοθκοί του 

διαβάηουν τισ χριςτουγεννιάτικεσ παραγγελίεσ εκατομμυρίων παιδιϊν απ’ όλο τον κόςμο. 

Ακόμθ κι αν ζχετε αφιςει εδϊ και πολλζσ δεκαετίεσ τθν παιδικι ςασ θλικία, αποκλείεται να 

μθν μπείτε ςτον πειραςμό να ςτείλετε ςτουσ φίλουσ ςασ μια χριςτουγεννιάτικθ κάρτα με το 

αυκεντικό γραμματόςθμο SantaClaus! Στο ταχυδρομείο κα βρείτε επίςθσ μεγάλθ ποικιλία 

χριςτουγεννιάτικων CDs και αναμνθςτικϊν, όλα με κζμα φυςικά τον Αϊ Βαςίλθ.  

Πςοι κζλουν μποροφν να επιςκεφκοφν το Σάντα Ράρκ, ψυχαγωγικό πάρκο με κζμα φυςικά 

τα Χριςτοφγεννα,  το οποίο αποτελεί μια ενδιαφζρουςα επιλογι για τουσ μικρότερουσ 

φίλουσ μασ! 

Επίςκεψθ ςτο SnowmanWorld για να καυμάςετε τα ξεχωριςτά γλυπτά από πάγο και χιόνι 

και να ςυμμετάςχετε ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ του χϊρου, που κα ξετρελάνουν μικροφσ 

και μεγάλουσ, όπωσ πατινάη ςτον πάγο, μάκθμα snowboarding, γλυπτικι ςτο χιόνι αλλά και 

τςουλικρεσ πάγου!  

Γεφμα ςτο ζνα και μοναδικό ςτο είδοσ του IceRestaurant, ακριβϊσ επάνω ςτον Αρκτικό 

Κφκλο και δίπλα ςτον Άγιο Βαςίλθ. Το εςτιατόριοβρίςκεται ςτο χωριό του Αϊ Βαςίλθ ςτο 

Rovaniemi.  Θα απολαφςουμε το μενοφ που δθμιουργικθκε από τον ςεφ τουσ! Μεταφορά 

ςτο ξενοδοχείο μασ. το βράδυ μετά το δείπνο κα κάνουμε μια βόλτα και κα περιμζνουμε αν 

ο ουρανόσ είναι κακαρόσ τα Μαγικά Φϊτα ςτον ουρανό. Διανυκτζρευςθ. 

 

4η ΗΜΕΡΑ: 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ, ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ ΡΑΝΟΤΑ   

Ρλοφςιο πρωινό ςτο ξενοδοχείο μασ, Μετά από μια διαδρομι μζςα ςτο κατάλευκο τοπίο κα 
φτάςουμε ςτον Βορειότερο Ζωολογικό Κιπο τθσ Ευρϊπθσ, τθν άνουα, γνωςτό  και ωσ 
Αρκτικόσ Ζωολογικόσ Κιποσ! Εδϊ κα γνωρίςουμε από κοντά όλα τα ηϊα που ηουν ςε 
Αρκτικζσ ςυνκικεσ και ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον, όπωσ λφκουσ, αγριόγατουσ, κόκκινεσ 
αλεποφδεσ, λευκζσ κουκουβάγιεσ κακϊσ και τον πανίςχυρο Βαςιλιά τθσ Αρκτικισ, τθν 
πολικι αρκοφδα! Απζναντι από το Ζωολογικό Ράρκο τθσ άνουα,  βρίςκεται το πρατιριο με 
τισ γνωςτζσ ςοκολάτεσ και καραμζλεσ Fazer! 
Ρριν τθν αναχϊρθςι μασ γεφμα ςτο εςτιατόριο του κιπου. Στθν επιςτροφι προαιρετικι 
ςτάςθ ςτο SantaPark  για τα παιδιά που κζλουν να το ξαναηιςουν, με το ίδιο, χκεςινό 
ειςιτιριο.  

Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 

 

5η ΗΜΕΡΑ: 27ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ, ΜΟΤΕΙΟ ΑΡΚΣΙΚΟΤΜ – ΦΑΡΜΑ ΣΑΡΑΝΔΩΝ– ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 

Σιμερα, ςθκωκείτε νωρίσ ντυκείτε καλά και απολαφςτε ζνα περίπατο ςτον παγωμζνο 

ποταμό, απολαφςτε το χιόνι, παίξτε χιονοπόλεμο, καταςκευάςτε ζνα χιονάνκρωπο 

(κάρβουνο για τα μάτια κα βρείτε, καρότο για τθν μφτθ ηθτιςτε από τον αρχθγό ςασ, κα ζχει 

φροντίςει.) Ο πλοφςιοσ Χριςτουγεννιάτικοσ μπουφζσ με ηεςτό καφζ και τςάι ςασ περιμζνει 

να τον απολαφςετε. 

Στθ Λαπωνία, θ μακριά περίοδοσ χιονιοφ και οι φυςικζσ ευκολίεσ των μονοπατιϊν κάνουν το 

εκδρομικό ςκι ακαταμάχθτο! Το πελϊριο δίκτυο διαδρομϊν, το οποίο περνά από περιοχζσ 

άγριασ φυςικισ ομορφιάσ, δαςϊν, παγωμζνων λιμνϊν και πάνω από δφςβατεσ επιφάνειεσ 

χιονιοφ και παγωμζνα ποτάμια, προςδίδει ακόμα περιςςότερθ ομορφιά ςτθν εμπειρία! 

Αργά το πρωί ξεκινάμε τθν θμζρα μασ με επίςκεψθ ςτο Μουςείο Άρκτικουμ,  

ζνα κτίριο μοναδικό, καταςκευαςμζνο επάνω ςτον νοθτό Αρκτικό Κφκλο και ςτα όρια τθσ 

πόλθσ του οβανιζμι. Εδϊ ςτο κζντρο τθσ Αρκτικισ ιςτορίασ βρίςκονται εκκζματα μζςα από 



τα οποία κα γνωρίςουμε τθν ιςτορία, τον πολιτιςμό και τον τρόπο ηωισ  των Λαπϊνων  

αλλά και ολόκλθρθσ τθσ Αρκτικισ.  

Μεταφορά ςτο πάρκο των ταράνδων όπου κα χαϊδζψουμε και κα ταΐςουμε τα 

ςυμπακζςτατα τετράποδα του Αϊ Βαςίλθ και κα ζχουμε τθ χαρά να οδθγιςουμε ζλκθκρο με 

ταράνδουσ μζςα ςτο δάςοσ, ζναν ακόμα παραδοςιακό τρόπο μετακίνθςθσ των Λαπϊνων 

από τα πολφ παλιά χρόνια. Θα απολαφςουμε το εκδρομικό μασ γεφμα και τον καφζ ι τον 

ηεςτό χυμό ζξω από τθν kota, τθν παραδοςιακι ςκθνι των νομάδων Λαπϊνων. Αργά το 

απόγευμα μεταφορά ςτο οβανιζμι για μια μικρι βόλτα. Δείπνο και διανυκτζρευςθ.  

6η ΗΜΕΡΑ:  28ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ- ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΑΘΗΝΑ 

Σιμερα, τελευταία μζρα τθσ εκδρομισ μασ, αποχαιρετοφμε τθν Φιλανδία. Ρρωινό ελεφκερο 
για μια μικρι βόλτα. Το μεςθμζρι μεταφερόμαςτε ςτο αεροδρόμιο για τθν πτιςθ τθσ 
επιςτροφισ ςτθν Ακινα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 Αεροπορικά ειςιτιρια με απ’ ευκείασ πτιςεισ  Ακινα – οβανιζμι – Ακινα 
 Ρζντε διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο Metsahirvasςτο οβανιζμι  
 Χριςθ ςάουνασ ςτο ξενοδοχείο 
 Αςφρματο internet ςτο ξενοδοχείο 
 Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά 
 Δείπνα κακθμερινά με τα εορταςτικά μπουφζ ςυμπεριλαμβανομζνων 
 Γεφματα κακθμερινά 
 Μεταφορά και επίςκεψθ ςτο χωριό του Αϊ Βαςίλθ ςτο οβανιζμι 
 Ριςτοποιθτικό Αρκτικοφ Κφκλου 
 Εκδρομι με Snowmobile με ειδικά ροφχα και μπότεσ 
 Επίςκεψθ ςε φάρμα ταράνδων και βόλτα με ζλκθκρο ταράνδων 
 Επίςκεψθ ςε φάρμα ςκυλιϊν χάςκι και βόλτα με ζλκθκρο χάςκι 
 Μεταφορζσ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα 
 Μεταφορά ςτο Santa Park με προαιρετικι είςοδο (36€ ενιλικασ, 30€ παιδί 3 ζωσ 12 

ετϊν & παιδί ζωσ 3 ετϊν ελεφκερθ είςοδοσ) 
 Μεταφορά και είςοδοσ ςτο Ζωολογικό κιπο τθσ άνουα 
 Ειδικοί τοπικοί αρχθγοί κατά τθν διάρκεια των δραςτθριοτιτων 
 Αρχθγόσ εκδρομισ από τθν Ακινα 
 ΦΡΑ, Αςφάλεια Αςτικισ Ευκφνθσ 
 Ενθμερωτικό ζντυπο (3 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ) 
 Φόροι αεροδρομίων 
 Ταξιδιωτικι αςφάλεια 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΝΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 Πτι ρθτά δεν αναφζρεται ςτα περιλαμβανόμενα 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ 
 

Βραδινι εξόρμθςθ για το Βόρειο Σζλασ. 

Το Βόρειο Σζλασ, είναι δυνατόν να παρατθρθκεί ςτθν Φινλανδικι Λαπωνία. Η κζςθ μασ 

ςτον Αρκτικό Κφκλο μασ δίνει τισ μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ για να το δοφμε. Ο οδθγόσ μασ 

κα ςασ οδθγιςει ζξω από τθν πόλθ φτάνοντασ ςτα καλφτερα ςθμεία για να απολφςουμε 

ζνα Φινλανδικό πικνίκ κάτω από τα φϊτα του Βόρειου Σζλαοσ.  



Διάρκεια: 3 ϊρεσ 

Ρεριλαμβάνει: Μεταφορά με λεωφορείο, εκδρομικό γεφμα με λουκάνικα γλυκό, ηεςτά 

ροφιματα και πλθροφορίεσ για το Βόρειο Σζλασ από τον τοπικό ξεναγό. 

Τιμι €69 ο ενιλικασ & €52 για παιδιά από 4 ζωσ 14 ετϊν 

 

ΠΣΗΕΙ 

 

 

TIME 

 Early Booking  

 για εγγραφζσ  

15 – 31/10/2021 

Σελική τιμή για 

 εγγραφζσ από 

01/11/2021  

Μζςθ οικογενειακι τιμι κατ’ 

άτομο για 2 ενιλικεσ  & 1 παιδί 

ωσ 11 ετϊν  ςε ζξτρα παιδικό 

κρεβάτι 

1990€ 2140€ 

Το άτομο ςε δίκλινο 2150€ 2295 € 

Το άτομο ςε μονόκλινο 2735€ 2880 € 

Τιμι παιδιοφ ζωσ 11 ετϊν ςε 

ζξτρα κρεβάτι ςτο δωμάτιο των 

γονιϊν 

1700€ 1830 € 

Τιμι παιδιοφ ςαν 2ο άτομο ςε 

δίκλινο δωμάτιο 
1800€ 1900 € 

 

Kωδικόσ 

Πτήςησ 

Ημερομηνία Δρομολόγιο Ώρα αναχώρηςησ Ώρα Άφιξησ  

A3 - 4090 23/12/21 ATH – RVN 09:30 14:10 Ακινα - οβανιζμι 

A3 - 4091 28/12/21 RVN - ATH 13:45 17:55 οβανιζμι - Ακινα 


