
 

  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ  
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ 

7 Μέρες 
   

 Αναχώρηση: 24/12 
 

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΒΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο αναχώρηση για το Ροβανιέµι µέσω Αθήνας. Άφιξη, και αµέσως 

µετά θα επιβιβαστούµε στο πολυτελές µας πούλµαν για να µεταφερθούµε στο Λέβι. Στάση για 

γεύµα στη διαδροµή! Άφιξη στο Λέβι και τακτοποίηση στα υπνοδωµάτια µας! Το Λέβι στην 

Φινλανδική Λαπωνία είναι στην πραγµατικότητα το όνοµα του λόφου, ενώ η ίδια η πόλη - χωρίο 

λέγεται Sirkka. Έχει επικρατήσει όµως η ονοµασία Λέβι για όλη την περιοχή. Αυτό το θέρετρο 

σκι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να θεωρείται από τα κορυφαία και πιο 

δηµοφιλή στην Φινλανδία. Φιλοξενεί τις µεγαλύτερες διοργανώσεις, διαγωνισµούς και επιδείξεις 

σκι (ειδικά κατά την περίοδο των γιορτών), αρκετά νυχτερινά κέντρα, εξαιρετικά εστιατόρια και 

όµορφα ξενοδοχεία σε µια περιοχή αρκετά συγκεντρωµένη και σε µικρές αποστάσεις µεταξύ 

τους.  Η δράση για την οποία είναι γνωστό το Λέβι, το σκι, λαµβάνει χώρα στις διάσηµες και 

υπερσύγχρονες πίστες του λόφου µε κύριο χαρακτηριστικό τους διάφορους τύπους 

ανελκυστήρων. Αργότερα θα βρεθούµε όλοι µαζί στο εστιατόριο όπου και θα απολαύσουµε το 

εορταστικό µας Χριστουγεννιάτικο δείπνο. Περιµένοντας τον το επίσηµο προσκεκληµένο της 

βραδιάς να έρθει, τον Αϊ Βασίλη, θα έχουµε την ευκαιρία να ανταλλάξουµε δώρα, µικροί και 

µεγάλοι. ∆ιανυκτέρευση. 

 
2η Μέρα: ΛΕΒΙ – SNOWMOBILE SAFARI 

Σήµερα, µετά τον πλούσιο Χριστουγεννιάτικο πρωινό µπουφέ, 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 για να 

καταλήξουµε στη φάρµα µε τα χάσκι. Στη Λαπωνία, η µακριά περίοδος χιονιού και οι φυσικές 

ευκολίες των µονοπατιών κάνουν το σπορ αυτό ακαταµάχητο. Το πελώριο δίκτυο διαδροµών, το 

οποίο περνά από περιοχές άγριας φυσικής οµορφιάς, δασών, παγωµένων λιµνών και πάνω από 

δύσβατες επιφάνειες χιονιού και παγωµένα ποτάµια, προσδίδει ακόµα περισσότερη οµορφιά 

στην εµπειρία! Με άφιξή µας στη φάρµα, τα υπέροχα και αξιολάτρευτα σε όλους χαριτωµένα 

χάσκι Σιβηρίας µας περιµένουν µε ανυποµονησία για να µας γαυγίσουν φιλικά και να παίξουν 

µαζί µας κουνώντας µας την ουρά! Αν είµαστε τυχεροί, θα µας φιλήσουν και στο πρόσωπο, ή τα 

κουταβάκια θα αποκοιµηθούν στην αγκαλιά µας καθώς τα χαϊδεύουµε! Θα ακούσουµε ιστορίες 

από τους φροντιστές τους και θα αγαπήσουµε και εµείς αυτά τα καταπληκτικά ζώα, στην 

συνέχεια Θα οδηγήσουµε τα έλκηθρα αφού πρώτα µας δοθούν τεχνικές οδηγίες για την 

ασφάλειά µας από τους ειδικευµένους αρχηγούς (στα Αγγλικά). Η βόλτα µε έλκηθρο, ένα 

παραδοσιακό µεταφορικό µέσο που προέρχεται από την περιοχή της Σιβηρίας είναι µια αξέχαστη 

εµπειρία. Γύρω από την φωτιά θα απολαύσουµε ένα “Εκδροµικό” γεύµα µε ψωµί και λουκάνικα 

και καφέ, τσάι ή ζεστό χυµό.  Σε όλους τους συµµετέχοντες θα δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισµός 

(στολές, κράνη, γάντια). Προσέχουµε πολύ να έχουµε ντυθεί άνετα και ζεστά. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τον οδηγό του οχήµατος είναι να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης. Παρακαλείστε 

να έχετε µαζί σας το δίπλωµα, για την περίπτωση που σας ζητηθεί. Σε περίπτωση που οι 

συνθήκες το απαιτούν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η διαδροµή για την ασφάλεια των 

εκδροµέων (π.χ. σε περίπτωση που παρατηρούνται υπερβολικά χαµηλές θερµοκρασίες). Τα 

οχήµατα είναι κατά µέσο όρο 2,5 ετών και περιλαµβάνουν καύσιµα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

µας, Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. 

 
3η Μέρα: ΛΕΒΙ – SNOW VILLAGE – ΦΑΡΜΑ ΤΑΡΑΝ∆ΩΝ 

Μετά το πλούσιο πρωινό µας ξεκινάει µια ακόµη υπέροχη εµπειρία στο Snow Village. Περίπου 

χίλια φορτηγά κάθε χρόνο, προς το τέλος Νοεµβρίου, µεταφέρουν εδώ χιόνι και πάγο 

προκειµένου να χτιστεί το χωριό, µε διαφορετικό τρόπο και σχέδιο κάθε φορά. Καλύπτει µια 



 

  

έκταση περίπου 7.500 τετραγωνικών χιλιοµέτρων µε εστιατόρια, µπαρ, ξενοδοχείο, λόµπι, 

διάφορα κτήρια και γλυπτά, όλα φτιαγµένα µόνο από χιόνι και πάγο. Γεύµα στο εστιατόριο και 

αµέσως µετά ακολουθεί επίσκεψη στο πάρκο των ταράνδων όπου θα χαϊδέψουµε και θα 

ταΐσουµε τα συµπαθέστατα τετράποδα του Αι Βασίλη και θα έχουµε τη χαρά να οδηγήσουµε 

έλκηθρο µε ταράνδους µέσα στο δάσος, έναν ακόµα παραδοσιακό τρόπο µετακίνησης των 

Λαπώνων από τα πολύ παλιά χρόνια.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα θα 

χαλαρώσουµε στο SPA του ξενοδοχείου Levi Τunturi κάνοντας σάουνα, κολύµπι, γυµναστική ή 

χαµάµ. ∆είπνο µε πλούσιο µπουφέ και διανυκτέρευση. 
 

4η Μέρα: ΛΕΒΙ – ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ – ΧΩΡΙΟ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ 

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο µας. Αµέσως µετά  αναχώρηση για το  χωριό του Αϊ Βασίλη, , 

ακριβώς πάνω στον – νοητό - Αρκτικό Κύκλο, όπου θα έχουµε την ευκαιρία  να µιλήσουµε µαζί 

του, να φωτογραφηθούµε και ίσως να του εκφράσουµε κάποια ευχή µας! Το χωριό του Αϊ 

Βασίλη είναι ένα παραµυθένιο µέρος, µια αίσθηση που αποκοµίζει κανείς όποια εποχή κι αν το 

επισκεφτεί! Πρώτη στάση όλων είναι, φυσικά, το «Γραφείο» του, όπου µια παρέα χαρούµενων 

ξωτικών καλωσορίζει τον κόσµο και τον προσκαλεί στο εσωτερικό για µια µικρή κουβεντούλα 

και µια φωτογραφία µε τον Πατέρα των Χριστουγέννων. Εξίσου δηµοφιλές είναι και το 

«Ταχυδροµείο του Άγιου Βασίλη», όπου οι µικροί βοηθοί του διαβάζουν τις χριστουγεννιάτικες 

παραγγελίες εκατοµµυρίων παιδιών απ’ όλο τον κόσµο. Ακόµη κι αν έχετε αφήσει εδώ και 

πολλές δεκαετίες την παιδική σας ηλικία, αποκλείεται να µην µπείτε στον πειρασµό να στείλετε 

στους φίλους σας µια χριστουγεννιάτικη κάρτα µε το αυθεντικό γραµµατόσηµο Santa Claus! Στο 

ταχυδροµείο θα βρείτε επίσης µεγάλη ποικιλία χριστουγεννιάτικων CDs και αναµνηστικών, όλα 

µε θέµα φυσικά τον Αϊ Βασίλη. Όσοι θέλουν µπορούν να επισκεφθούν το Σάντα Πάρκ, 

ψυχαγωγικό πάρκο µε θέµα φυσικά τα Χριστούγεννα,  το οποίο αποτελεί µια ενδιαφέρουσα 

επιλογή για τους µικρότερους φίλους µας. 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! Γεύµα στο ένα και µοναδικό στο είδος του Ice Restaurant ακριβώς επάνω 

στον Αρκτικό Κύκλο και δίπλα στον Άγιο Βασίλη. Το εστιατόριο, που βρίσκεται στο χωριό του Άη 

Βασίλη στο Ροβανιέµι, θα είναι κρατηµένο κατόπιν αιτήµατος µας για το γκρουπ µας, ώστε να 

απολαύσουµε το µενού που δηµιουργήθηκε από τον τοπικό σεφ τους! Μεταφορά στο 

ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

5η Μέρα: ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΑΟΥΝΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο µας, µεταφορά στο µουσείο Άρκτικουµ και θα δούµε το κέντρο 

Αρκτικής ιστορίας µε εκθέµατα µέσα από τα οποία θα γνωρίσουµε την ιστορία, τον πολιτισµό και 

τον τρόπο ζωής  των Λαπώνων  αλλά και ολόκληρης της Αρκτικής. Μετά από µια διαδροµή µέσα 

στο κατάλευκο τοπίο θα φτάσουµε στον Βορειότερο Ζωολογικό Κήπο της Ευρώπης, την Ράνουα, 

γνωστό  και ως Αρκτικός Ζωολογικός Κήπος. Εδώ θα γνωρίσουµε από κοντά όλα τα ζώα που 

ζουν σε Αρκτικές συνθήκες και στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως λύκους, αγριόγατους, 

κόκκινες αλεπούδες, λευκές κουκουβάγιες καθώς και τον πανίσχυρο Βασιλιά της Αρκτικής, την 

πολική αρκούδα! Απέναντι από το Ζωολογικό Πάρκο της Ράνουα,  βρίσκεται το πρατήριο µε τις 

γνωστές σοκολάτες και καραµέλες Fazer. Πριν την αναχώρησή µας γεύµα στο εστιατόριο του 

κήπου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας, λίγος ελεύθερος χρόνος, δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

6η Μέρα: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΑΘΗΝΑ 

Σήµερα, τελευταία µέρα της εκδροµής µας, αποχαιρετούµε την Φιλανδία. Πρωινό ελεύθερο για 

µια µικρή βόλτα. Το µεσηµέρι µεταφερόµαστε στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής 

στην Αθήνα. ∆ιανυκτέρευση. 
 

7η Μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευµα και χρόνος ελεύθερος µέχρι την πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα. 
 

 Τιµές κατ’ άτοµο: 
∆ίκλινο   €2.295 
Μονόκλινο   €2.700 



 

  

Παιδικό   €1.985 
 

Περιλαµβάνονται: 
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Αθήνα-Ροβανιέµι-Αθήνα-Λάρνακα µε πτήσεις της Aegean. 
� Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.  
� 3 βράδια διαµονή σε κεντρικό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Λέβι. 
� 2 βράδια διαµονή σε κεντρικό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Ροβανιέµι 
� Χρήση σάουνας σε όλα τα ξενοδοχεία. 
� Ασύρµατο internet στα ξενοδοχεία. 
� Χρήση πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία (όπου είναι διαθέσιµη). 
� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά.  
� ∆είπνα καθηµερινά µε τα εορταστικά µπουφέ συµπεριλαµβανοµένων. 

� Γεύµατα καθηµερινά. 

� Γεύµα στο ICE RESTAURANT στο χωριό του Άη Βασίλη! 

� Μεταφορά και επίσκεψη στο χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέµι 

� Επίσκεψη Αϊ Βασίλη στις 24/12 στο Χριστουγεννιάτικο ∆είπνο και µοίρασµα δώρων στα 

παιδιά κατά την διάρκεια του δείπνου 

� Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου 

� Εκδροµή µε Snowmobile µε ειδικά ρούχα και µπότες 

� Επίσκεψη σε φάρµα ταράνδων και βόλτα µε έλκηθρο ταράνδων 

� Επίσκεψη σε φάρµα σκυλιών χάσκι και βόλτα µε έλκηθρο χάσκι 

� Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα 

� Μεταφορά στο Santa Park µε προαιρετική είσοδο (33€ ενήλικος, 27,50€ παιδί 4 έως 14 

ετών) 

� Μεταφορά και είσοδος στο Ζωολογικό κήπο της Ράνουα 

� Μεταφορά και είσοδος στο Αρκτικουµ. 

� Είσοδος στο SNOWMAN WORLD στο χωριό του Αη Βασίλη. 

� Είσοδος στο SPA του ξενοδοχείου Levi Tunturi. 

� Ειδικοί τοπικοί αρχηγοί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 

� Έµπειρος συνοδός / αρχηγός. 

� ΦΠΑ. 

∆εν Περιλαµβάνονται: 
� Εισιτήρια εισόδου στους χώρους των επισκέψεων (εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) 
� Αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα. 
� Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική  
� Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται σας προαιρετικό ή προτεινόµενο. 
 

Πτήσεις: 
24/12  Λάρνακα-Αθήνα  Α3 901  05:30 – 07:15 
24/12  Αθήνα-Ροβανιέµι Aegean 09:30 – 14:00 
29/12  Ροβανιέµι-Αθήνα Aegean 15:00 – 19:30 
30/12  Αθήνα-Λάρνακα A3 906  17:00 – 18:45 
 

Σηµαντικές πληροφορίες: 
� Λόγω των καιρικών συνθηκών της περιοχής, η ροή του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει αν  

    αυτό κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. 
� Η βόρεια Φιλανδία έχει κρύο αλλά ήπιο κλίµα. Ο χειµώνας ωστόσο είναι σκοτεινός και η  
 µέση θερµοκρασία είναι -15°C. 
� Επιβεβαίωση κράτησης µε προκαταβολή 40%. Εξόφληση µέχρι 22 µέρες πριν την αναχώρηση. 
� Ακυρωτικά σε περίπτωση ακύρωσης 
 Μέχρι και 21 µέρες πριν την αναχώρηση 20%.  

 20-10 µέρες πριν την αναχώρηση: 50 % 

 Ακύρωση λιγότερο από 10 µέρες πριν την αναχώρηση 100% της αξίας της εκδροµής. 
� Οι τιµές περιλαµβάνουν έκπτωση έγκαιρης κράτησης µέχρι τις 31/10/2015.  

 



 

  

ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
7 Μέρες 

   

 Αναχώρηση: 29/12 
 

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ- ΛΕΒΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο αναχώρηση για το Ροβανιέµι µέσω Αθήνας.. Άφιξη, και αµέσως 

µετά θα επιβιβαστούµε στο πολυτελές µας πούλµαν για να µεταφερθούµε στο Λέβι. Στάση για 

γεύµα στη διαδροµή! Άφιξη στο Λέβι και τακτοποίηση στα δωµάτια µας. Το Λέβι στην 

Φινλανδική Λαπωνία είναι στην πραγµατικότητα το όνοµα του λόφου, ενώ η ίδια η πόλη - χωρίο 

λέγεται Sirkka. Έχει επικρατήσει όµως η ονοµασία Λέβι για όλη την περιοχή. Αυτό το θέρετρο 

σκι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε να θεωρείται από τα κορυφαία και πιο 

δηµοφιλή στην Φινλανδία. Φιλοξενεί τις µεγαλύτερες διοργανώσεις, διαγωνισµούς και επιδείξεις 

σκι (ειδικά κατά την περίοδο των γιορτών), αρκετά νυχτερινά κέντρα, εξαιρετικά εστιατόρια και 

όµορφα ξενοδοχεία σε µια περιοχή αρκετά συγκεντρωµένη και σε µικρές αποστάσεις µεταξύ 

τους.  Η δράση για την οποία είναι γνωστό το Λέβι, το σκι, λαµβάνει χώρα στις διάσηµες και 

υπερσύγχρονες πίστες του λόφου µε κύριο χαρακτηριστικό τους διάφορους τύπους 

ανελκυστήρων. ∆είπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου µας και διανυκτέρευση. 

 
2η Μέρα: ΛΕΒΙ – SNOWMOBILE SAFARI 

Σήµερα, µετά τον πλούσιο πρωινό µπουφέ, 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 για να καταλήξουµε στη 

φάρµα µε τα χάσκι. Στη Λαπωνία, η µακριά περίοδος χιονιού και οι φυσικές ευκολίες των 

µονοπατιών κάνουν το σπορ αυτό ακαταµάχητο! Το πελώριο δίκτυο διαδροµών, το οποίο περνά 

από περιοχές άγριας φυσικής οµορφιάς, δασών, παγωµένων λιµνών και πάνω από δύσβατες 

επιφάνειες χιονιού και παγωµένα ποτάµια, προσδίδει ακόµα περισσότερη οµορφιά στην εµπειρία! 

Με άφιξή µας στη φάρµα, τα υπέροχα και αξιολάτρευτα σε όλους χαριτωµένα χάσκι Σιβηρίας 

µας περιµένουν µε ανυποµονησία για να µας γαυγίσουν φιλικά και να παίξουν µαζί µας 

κουνώντας µας την ουρά! Αν είµαστε τυχεροί, θα µας φιλήσουν και στο πρόσωπο, ή τα 

κουταβάκια θα αποκοιµηθούν στην αγκαλιά µας καθώς τα χαϊδεύουµε! Θα ακούσουµε ιστορίες 

από τους φροντιστές τους και θα αγαπήσουµε και εµείς αυτά τα καταπληκτικά ζώα, στην 

συνέχεια Θα οδηγήσουµε τα έλκηθρα αφού πρώτα µας δοθούν τεχνικές οδηγίες για την 

ασφάλειά µας από τους ειδικευµένους αρχηγούς (στα Αγγλικά). Η βόλτα µε έλκηθρο, ένα 

παραδοσιακό µεταφορικό µέσο που προέρχεται από την περιοχή της Σιβηρίας είναι µια αξέχαστη 

εµπειρία.. Γύρω από την φωτιά θα απολαύσουµε ένα “Εκδροµικό” γεύµα µε ψωµί και λουκάνικα 

και καφέ, τσάι ή ζεστό χυµό.  Σε όλους τους συµµετέχοντες θα δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισµός 

(στολές, κράνη, γάντια). Προσέχουµε πολύ να έχουµε ντυθεί άνετα και ζεστά. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τον οδηγό του οχήµατος είναι να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης. Παρακαλείστε 

να έχετε µαζί σας το δίπλωµα, για την περίπτωση που σας ζητηθεί. Σε περίπτωση που οι 

συνθήκες το απαιτούν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η διαδροµή για την ασφάλεια των 

εκδροµέων (π.χ. σε περίπτωση που παρατηρούνται υπερβολικά χαµηλές θερµοκρασίες). Τα 

οχήµατα είναι κατά µέσο όρο 2,5 ετών και περιλαµβάνουν καύσιµα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

και το απόγευµα θα χαλαρώσουµε στο SPA του ξενοδοχείου Levi Τunturi κάνοντας σάουνα, 

κολύµπι, γυµναστική ή χαµάµ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
3η Μέρα: ΛΕΒΙ – SNOW VILLAGE – ΦΑΡΜΑ ΤΑΡΑΝ∆ΩΝ 

Μετά το πλούσιο πρωινό µας ξεκινάει µια ακόµη υπέροχη εµπειρία στο Snow Village. Περίπου 

χίλια φορτηγά κάθε χρόνο, προς το τέλος Νοεµβρίου, µεταφέρουν εδώ χιόνι και πάγο 

προκειµένου να χτιστεί το χωριό, µε διαφορετικό τρόπο και σχέδιο κάθε φορά. Καλύπτει µια 

έκταση περίπου 7.500 τετραγωνικών χιλιοµέτρων µε εστιατόρια, µπαρ, ξενοδοχείο, λόµπι, 

διάφορα κτήρια και γλυπτά, όλα φτιαγµένα µόνο από χιόνι και πάγο. Γεύµα στο εστιατόριο και 

αµέσως µετά ακολουθεί επίσκεψη στο πάρκο των ταράνδων όπου θα χαϊδέψουµε και θα 

ταΐσουµε τα συµπαθέστατα τετράποδα του Αι Βασίλη και θα έχουµε τη χαρά να οδηγήσουµε 



 

  

έλκηθρο µε ταράνδους µέσα στο δάσος, έναν ακόµα παραδοσιακό τρόπο µετακίνησης των 

Λαπώνων από τα πολύ παλιά χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αργότερα θα βρεθούµε όλοι 

µαζί για να µεταφερθούµε στο εστιατόριο όπου και θα απολαύσουµε το εορταστικό µας 

Πρωτοχρονιάτικο δείπνο. Περιµένοντας τον επίσηµο προσκεκληµένο της βραδιάς να έρθει, τον 

Αϊ Βασίλη, θα έχουµε την ευκαιρία να ανταλλάξουµε δώρα, µικροί και µεγάλοι. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο µας και διανυκτέρευση. 
 

4η Μέρα: ΛΕΒΙ – ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ – ΧΩΡΙΟ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ 

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο µας. Αµέσως µετά  αναχώρηση για το  χωριό του Αϊ Βασίλη, 

ακριβώς πάνω στον – νοητό - Αρκτικό Κύκλο, όπου θα έχουµε την ευκαιρία  να µιλήσουµε µαζί 

του, να φωτογραφηθούµε και ίσως να του εκφράσουµε κάποια ευχή µας! Το χωριό του Αη 

Βασίλη είναι ένα παραµυθένιο µέρος, µια αίσθηση που αποκοµίζει κανείς όποια εποχή κι αν το 

επισκεφτεί. Πρώτη στάση όλων είναι, φυσικά, το «Γραφείο» του, όπου µια παρέα χαρούµενων 

ξωτικών καλωσορίζει τον κόσµο και τον προσκαλεί στο εσωτερικό για µια µικρή κουβεντούλα 

και µια φωτογραφία µε τον Πατέρα των Χριστουγέννων. Εξίσου δηµοφιλές είναι και το 

«Ταχυδροµείο του Άγιου Βασίλη», όπου οι µικροί βοηθοί του διαβάζουν τις χριστουγεννιάτικες 

παραγγελίες εκατοµµυρίων παιδιών απ’ όλο τον κόσµο. Ακόµη κι αν έχετε αφήσει εδώ και 

πολλές δεκαετίες την παιδική σας ηλικία, αποκλείεται να µην µπείτε στον πειρασµό να στείλετε 

στους φίλους σας µια χριστουγεννιάτικη κάρτα µε το αυθεντικό γραµµατόσηµο Santa Claus! Στο 

ταχυδροµείο θα βρείτε επίσης µεγάλη ποικιλία χριστουγεννιάτικων CDs και αναµνηστικών, όλα 

µε θέµα φυσικά τον Αϊ Βασίλη. Όσοι θέλουν µπορούν να επισκεφθούν το Σάντα Πάρκ, 

ψυχαγωγικό πάρκο µε θέµα φυσικά τα Χριστούγεννα,  το οποίο αποτελεί µια ενδιαφέρουσα 

επιλογή για τους µικρότερους φίλους µας! Όσοι θέλουν, µπορούν να επισκεφθούν το Σάντα 

Πάρκ, ψυχαγωγικό πάρκο µε θέµα φυσικά τα Χριστούγεννα,  το οποίο αποτελεί µια 

ενδιαφέρουσα επιλογή για τους µικρότερους φίλους µας! 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! Γεύµα στο ένα και µοναδικό στο είδος του Ice 

Restaurant ακριβώς επάνω στον Αρκτικό Κύκλο και δίπλα στον Άγιο Βασίλη. Το εστιατόριο, που 

βρίσκεται στο χωριό του Άη Βασίλη στο Rovaniemi, θα είναι κρατηµένο κατόπιν αιτήµατος µας 

για το γκρουπ µας, ώστε να απολαύσουµε το µενού που δηµιουργήθηκε από τον τοπικό σεφ 

τους! Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 
 

5η Μέρα: ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΑΟΥΝΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο µας, µεταφορά στο µουσείο Άρκτικουµ όπου θα δούµε το 

κέντρο Αρκτικής ιστορίας µε εκθέµατα µέσα από τα οποία θα γνωρίσουµε την ιστορία, τον 

πολιτισµό και τον τρόπο ζωής  των Λαπώνων  αλλά και ολόκληρης της Αρκτικής. Μετά από µια 

διαδροµή µέσα στο κατάλευκο τοπίο θα φτάσουµε στον Βορειότερο Ζωολογικό Κήπο της 

Ευρώπης, την Ράνουα, γνωστό  και ως Αρκτικός Ζωολογικός Κήπος! Εδώ θα γνωρίσουµε από 

κοντά όλα τα ζώα που ζουν σε Αρκτικές συνθήκες και στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως 

λύκους, αγριόγατους, κόκκινες αλεπούδες, λευκές κουκουβάγιες καθώς και τον πανίσχυρο 

Βασιλιά της Αρκτικής, την πολική αρκούδα! Απέναντι από το Ζωολογικό Πάρκο της Ράνουα, 

 βρίσκεται το πρατήριο µε τις γνωστές σοκολάτες και καραµέλες Fazer! Πριν την αναχώρησή 

µας γεύµα στο εστιατόριο του κήπου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας, λίγος ελεύθερος χρόνος, 

δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

6η Μέρα: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΑΘΗΝΑ 

Σήµερα, τελευταία µέρα της εκδροµής µας, αποχαιρετούµε την Φιλανδία. Πρωινό ελεύθερο για 

µια µικρή βόλτα. Το µεσηµέρι µεταφερόµαστε στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής 

στην Αθήνα. ∆ιανυκτέρευση. 

 

7η Μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευµα και χρόνος ελεύθερος µέχρι την πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα. 
 

 Τιµές κατ’ άτοµο: 
∆ίκλινο   €2.295 



 

  

Μονόκλινο   €2.700 
Παιδικό   €1.985 
 

Περιλαµβάνονται: 
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Αθήνα-Ροβανιέµι-Αθήνα-Λάρνακα µε πτήσεις της Aegean. 
� Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.  
� 3 βράδια διαµονή σε κεντρικό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Λέβι. 
� 2 βράδια διαµονή σε κεντρικό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Ροβανιέµι 
� Χρήση σάουνας σε όλα τα ξενοδοχεία. 
� Ασύρµατο internet στα ξενοδοχεία. 
� Χρήση πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία (όπου είναι διαθέσιµη). 
� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά.  
� ∆είπνα καθηµερινά µε τα εορταστικά µπουφέ συµπεριλαµβανοµένων. 

� Γεύµατα καθηµερινά. 

� Γεύµα στο ICE RESTAURANT στο χωριό του Άη Βασίλη! 

� Μεταφορά και επίσκεψη στο χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέµι 

� Επίσκεψη Αϊ Βασίλη στις 24/12 στο Χριστουγεννιάτικο ∆είπνο και µοίρασµα δώρων στα 

παιδιά κατά την διάρκεια του δείπνου 

� Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου 

� Εκδροµή µε Snowmobile µε ειδικά ρούχα και µπότες 

� Επίσκεψη σε φάρµα ταράνδων και βόλτα µε έλκηθρο ταράνδων 

� Επίσκεψη σε φάρµα σκυλιών χάσκι και βόλτα µε έλκηθρο χάσκι 

� Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα 

� Μεταφορά στο Santa Park µε προαιρετική είσοδο (33€ ενήλικος, 27,50€ παιδί 4 έως 14 

ετών) 

� Μεταφορά και είσοδος στο Ζωολογικό κήπο της Ράνουα 

� Μεταφορά και είσοδος στο Αρκτικουµ. 

� Είσοδος στο SNOWMAN WORLD στο χωριό του Αη Βασίλη. 

� Είσοδος στο SPA του ξενοδοχείου Levi Tunturi. 

� Ειδικοί τοπικοί αρχηγοί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 

� Έµπειρος συνοδός / αρχηγός. 

� ΦΠΑ. 

∆εν Περιλαµβάνονται: 
� Εισιτήρια εισόδου στους χώρους των επισκέψεων (εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) 
� Αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα. 
� Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική  
� Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται σας προαιρετικό ή προτεινόµενο. 
 

Πτήσεις: 
29/12  Λάρνακα-Αθήνα  Α3 901  05:30 – 07:15 
29/12  Αθήνα-Ροβανιέµι Aegean 09:30 – 14:00 
03/01  Ροβανιέµι-Αθήνα Aegean 15:00 – 19:30 
03/01  Αθήνα-Λάρνακα A3 906  17:00 – 18:45 
 

Σηµαντικές πληροφορίες: 
� Λόγω των καιρικών συνθηκών της περιοχής, η ροή του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει αν  

    αυτό κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. 
� Η βόρεια Φιλανδία έχει κρύο αλλά ήπιο κλίµα. Ο χειµώνας ωστόσο είναι σκοτεινός και η  
 µέση θερµοκρασία είναι -15°C. 
� Επιβεβαίωση κράτησης µε προκαταβολή 40%. Εξόφληση µέχρι 22 µέρες πριν την αναχώρηση. 
� Ακυρωτικά σε περίπτωση ακύρωσης 
 Μέχρι και 21 µέρες πριν την αναχώρηση 20%.  

 20-10 µέρες πριν την αναχώρηση: 50 % 

 Ακύρωση λιγότερο από 10 µέρες πριν την αναχώρηση 100% της αξίας της εκδροµής. 
� Οι τιµές περιλαµβάνουν έκπτωση έγκαιρης κράτησης €250 µέχρι τις 31/10/2015 και ισχύουν  

για περιορισµένο αριθµό θέσεων.  



 

  

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ 
7 Μέρες 

   

 Αναχώρηση: 29/12 
 

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ- ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο αναχώρηση για το Ροβανιέµι µέσω Αθήνας. Άφιξη και 

τακτοποίηση στα δωµάτια. Η πόλη του Ροβανιέµι, που επάξια αποκαλείται το σπίτι του Αϊ 

Βασίλη, υποδέχεται στολισµένη τον ∆εκέµβριο γιατί είναι η περίοδος για την οποία γίνονται 

ετοιµασίες τους υπόλοιπους 11 µήνες του έτους! Οι µικροί µας φίλοι θα ενθουσιαστούν µε  το 

Santa Village και το Santa Park, αλλά και για όλους µας το Ροβανιέµι θα είναι η πιο 

Χριστουγεννιάτικη εµπειρία! Το Ροβανιέµι γιορτάζει τα Χριστούγεννα λαµπερό και στολισµένο, 

µε πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων  όπου όλοι παίρνουν µέρος. Εδώ θα αισθανθείτε πιο έντονα 

από οπουδήποτε αλλού στον κόσµο τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν και την πιο φιλόξενη γιορτή 

του χρόνου να φέρνει γνήσιες παραδόσεις και παιδική χαρά ακόµα και στους µεγάλους! Πλούσιο 

δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
2η Μέρα: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ  - ΧΩΡΙΟ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ  

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο µας. Αµέσως µετά  αναχώρηση για το  χωριό του Αϊ Βασίλη, 

ακριβώς πάνω στον – νοητό - Αρκτικό Κύκλο, όπου θα έχουµε την ευκαιρία  να µιλήσουµε µαζί 

του, να φωτογραφηθούµε και ίσως να του εκφράσουµε κάποια ευχή µας! Το χωριό του Αϊ 

Βασίλη είναι ένα παραµυθένιο µέρος, µια αίσθηση που αποκοµίζει κανείς όποια εποχή κι αν το 

επισκεφτεί! Πρώτη στάση όλων είναι, φυσικά, το «Γραφείο» του, όπου µια παρέα χαρούµενων 

ξωτικών καλωσορίζει τον κόσµο και τον προσκαλεί στο εσωτερικό για µια µικρή κουβεντούλα 

και µια φωτογραφία µε τον Πατέρα των Χριστουγέννων. Εξίσου δηµοφιλές είναι και το 

«Ταχυδροµείο του Άγιου Βασίλη», όπου οι µικροί βοηθοί του διαβάζουν τις χριστουγεννιάτικες 

παραγγελίες εκατοµµυρίων παιδιών απ’ όλο τον κόσµο. Ακόµη κι αν έχετε αφήσει εδώ και 

πολλές δεκαετίες την παιδική σας ηλικία, αποκλείεται να µην µπείτε στον πειρασµό να στείλετε 

στους φίλους σας µια χριστουγεννιάτικη κάρτα µε το αυθεντικό γραµµατόσηµο Santa Claus! Στο 

ταχυδροµείο θα βρείτε επίσης µεγάλη ποικιλία χριστουγεννιάτικων CDs και αναµνηστικών, όλα 

µε θέµα φυσικά τον Αϊ Βασίλη. Γεύµα και όσοι θέλουν µπορούν να επισκεφθούν το Σάντα Πάρκ, 

ψυχαγωγικό πάρκο µε θέµα φυσικά τα Χριστούγεννα,  το οποίο αποτελεί µια ενδιαφέρουσα 

επιλογή για τους µικρότερους φίλους µας! 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. Γεύµα στο ένα και µοναδικό στο είδος του Ice Restaurant ακριβώς επάνω 

στον Αρκτικό Κύκλο και δίπλα στον Άγιο Βασίλη. Το εστιατόριο, που βρίσκεται στο χωριό του Αη 

Βασίλη στο Ροβανιέµι, θα είναι κρατηµένο κατόπιν αιτήµατος µας για το γκρουπ µας, ώστε να 

απολαύσουµε το µενού που δηµιουργήθηκε από τον τοπικό σεφ τους. Μεταφορά στο ξενοδοχείο 

µας. ∆είπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η Μέρα: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 
Σήµερα, µετά τον πλούσιο πρωινό µπουφέ, 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 για να καταλήξουµε στη 
φάρµα µε τα χάσκι. Στη Λαπωνία, η µακριά περίοδος χιονιού και οι φυσικές ευκολίες των 
µονοπατιών κάνουν το σπορ αυτό ακαταµάχητο! Το πελώριο δίκτυο διαδροµών, το οποίο περνά 
από περιοχές άγριας φυσικής οµορφιάς, δασών, παγωµένων λιµνών και πάνω από δύσβατες 
επιφάνειες χιονιού και παγωµένα ποτάµια, προσδίδει ακόµα παραπάνω οµορφιά στην εµπειρία! 
Η διαδροµή θα µας οδηγήσει στη φάρµα µε τα υπέροχα και αξιολάτρευτα σε όλους σκυλιά 
χάσκι. Εκεί πολλά χαριτωµένα χάσκι Σιβηρίας µας περιµένουν µε ανυποµονησία για να µας 
γαυγίσουν φιλικά και να παίξουν µαζί µας κουνώντας µας την ουρά! Αν είµαστε τυχεροί, θα µας 
φιλήσουν και στο πρόσωπο, ή τα κουταβάκια θα αποκοιµηθούν στην αγκαλιά µας καθώς τα 
χαϊδεύουµε! Θα ακούσουµε ιστορίες από τους φροντιστές τους και θα αγαπήσουµε και εµείς 
αυτά τα καταπληκτικά ζώα! Ακόµα, θα µπορέσουµε να κάνουµε βόλτα µε έλκηθρο χάσκι, ένα 
παραδοσιακό µεταφορικό µέσο που προέρχεται από την περιοχή της Σιβηρίας. Ενδιάµεσα θα 



 

  

έχουµε χρόνο για “Εκδροµικό” γεύµα γύρω από την φωτιά µε ψωµί και λουκάνικα.  Σε όλους 
τους συµµετέχοντες θα δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισµός (στολές, κράνη, γάντια). Θα 
οδηγήσουµε αφού πρώτα µας δοθούν τεχνικές οδηγίες και οδηγίες για την ασφάλειά µας από 
τους ειδικευµένους αρχηγούς (στα Αγγλικά). Προσέχουµε πολύ να έχουµε ντυθεί άνετα και 
ζεστά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τον οδηγό του οχήµατος είναι να είναι κάτοχος άδειας 
οδήγησης. Παρακαλείστε να έχετε µαζί σας το δίπλωµα, για την περίπτωση που σας ζητηθεί. Σε 
περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτούν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η διαδροµή για την 
ασφάλεια των εκδροµέων (π.χ. σε περίπτωση που παρατηρούνται υπερβολικά χαµηλές 
θερµοκρασίες). Τα οχήµατα είναι κατά µέσο όρο 2,5 ετών και περιλαµβάνουν καύσιµα! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας και αργότερα, µεταφορά στον ειδικά διαµορφωµένο χώρο στο 
χωριό του Άγιου Βασίλη, όπου θα γιορτάσουµε την αλλαγή του χρόνου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας και διανυκτέρευση. 
 

4η Μέρα: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο µας και αµέσως µετά ακολουθεί επίσκεψη στο πάρκο των 

ταράνδων όπου θα χαϊδέψουµε και θα ταΐσουµε τα συµπαθέστατα τετράποδα του Αι Βασίλη και 

θα έχουµε τη χαρά να οδηγήσουµε έλκηθρο µε ταράνδους µέσα στο δάσος, έναν ακόµα 

παραδοσιακό τρόπο µετακίνησης των Λαπώνων από τα πολύ παλιά χρόνια.. Μετά το πάρκο 

ταράνδων γεύµα και µεταφορά στο Ounasvaara Ski Resort! Ήρθε η ώρα για το αγαπηµένο 

χειµερινό σπορ Μικρών και µεγάλων! Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Ounasvaara! To Ounasvaara 

είναι ένα “οικογενειακό” χιονοδροµικό κέντρο κοντά στο Ροβανιέµι και τον Αρκτικό Κύκλο. Εδώ, 

και στην γύρω περιοχή, για όσους φυσικά είναι λάτρεις του σκι, εκτός από τις πίστες κατάβασης 

για σκι, υπάρχουν επίσης αρκετές διαδροµές για cross-country σκι. Το χιονοδροµικό Κέντρο 

Ounasvaara διαθέτει οκτώ πίστες, µε την µεγαλύτερη να φτάνει τα 600 µέτρα σε µήκος και τον 

λόφο Ounasvaara HD να φτάνει τα 140 µέτρα. Το χιονοδροµικό διαθέτει πέντε ανελκυστήρες 

(lift),  ένα Half pipe (ράµπα) καλής ποιότητας και ένα δρόµο µε πολλά µονοπάτια και κουτιά για 

αρχάριους αλλά και προχωρηµένους σκιέρ ώστε να κάνουν την κατάβαση τους εκεί µε τις 

καλύτερες δυνατές συνθήκες. Επίσης το πάρκο Werneri είναι ιδανικό µέρος για την εκµάθηση 

σκι παιδιών και αρχάριων. Ο εξοπλισµός του σκι που χρειάζεστε µπορεί να ενοικιαστεί εδώ, ενώ 

υπάρχει επίσης και ένα toboggan (όχηµα µε το οποίο πραγµατοποιείται ολίσθηση σε αυλάκι 

σκαµµένο σε χιόνι) απέναντι από το Sky Ounasvaara hotel. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας, 

δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

5η Μέρα: ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΑΟΥΝΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο µας, µεταφορά στο µουσείο Άρκτικουµ όπου θα δούµε το 

κέντρο Αρκτικής ιστορίας µε εκθέµατα µέσα από τα οποία θα γνωρίσουµε την ιστορία, τον 

πολιτισµό και τον τρόπο ζωής  των Λαπώνων  αλλά και ολόκληρης της Αρκτικής. Μετά από µια 

διαδροµή µέσα στο κατάλευκο τοπίο θα φτάσουµε στον Βορειότερο Ζωολογικό Κήπο της 

Ευρώπης, την Ράνουα, γνωστό  και ως Αρκτικός Ζωολογικός Κήπος! Εδώ θα γνωρίσουµε από 

κοντά όλα τα ζώα που ζουν σε Αρκτικές συνθήκες και στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως 

λύκους, αγριόγατους, κόκκινες αλεπούδες, λευκές κουκουβάγιες καθώς και τον πανίσχυρο 

Βασιλιά της Αρκτικής, την πολική αρκούδα! Απέναντι από το Ζωολογικό Πάρκο της Ράνουα, 

 βρίσκεται το πρατήριο µε τις γνωστές σοκολάτες και καραµέλες Fazer! Πριν την αναχώρησή 

µας γεύµα στο εστιατόριο του κήπου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας, λίγος ελεύθερος χρόνος, 

δείπνο και διανυκτέρευση. 
 

6η Μέρα: ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΑΘΗΝΑ 

Σήµερα, τελευταία µέρα της εκδροµής µας, αποχαιρετούµε την Φιλανδία. Πρωινό ελεύθερο για 

µια µικρή βόλτα. Το µεσηµέρι µεταφερόµαστε στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής 

στην Αθήνα. ∆ιανυκτέρευση. 

 

7η Μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευµα και χρόνος ελεύθερος µέχρι την πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα. 
 

 Τιµές κατ’ άτοµο: 
∆ίκλινο   €2.655 
Μονόκλινο   €3.160 



 

  

Παιδικό   €2.115 
 

Περιλαµβάνονται: 
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Αθήνα-Ροβανιέµι-Αθήνα-Λάρνακα µε πτήσεις της Aegean. 
� Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.  
� 5 βράδια διαµονή σε κεντρικό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Ροβανιέµι 
� Χρήση σάουνας σε όλα τα ξενοδοχεία. 
� Ασύρµατο internet στα ξενοδοχεία. 
� Χρήση πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία (όπου είναι διαθέσιµη). 
� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά.  
� ∆είπνα καθηµερινά µε τα εορταστικά µπουφέ συµπεριλαµβανοµένων. 

� Γεύµατα καθηµερινά. 

� Γεύµα στο ICE RESTAURANT στο χωριό του Άη Βασίλη! 

� Μεταφορά και επίσκεψη στο χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέµι 

� Επίσκεψη Αϊ Βασίλη κατά την διάρκεια δείπνου 

� Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου 

� Εκδροµή µε Snowmobile µε ειδικά ρούχα και µπότες 

� Επίσκεψη σε φάρµα ταράνδων και βόλτα µε έλκηθρο ταράνδων 

� Επίσκεψη σε φάρµα σκυλιών χάσκι και βόλτα µε έλκηθρο χάσκι 

� Μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα 

� Μεταφορά στο Santa Park µε προαιρετική είσοδο (33€ ενήλικος, 27,50€ παιδί 4 έως 14 

ετών) 

� Μεταφορά και είσοδος στο Ζωολογικό κήπο της Ράνουα 

� Μεταφορά και είσοδος στο Αρκτικουµ. 

� Είσοδος στο SNOWMAN WORLD στο χωριό του Αη Βασίλη. 

� Ειδικοί τοπικοί αρχηγοί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 

� Έµπειρος συνοδός / αρχηγός. 

� ΦΠΑ. 

∆εν Περιλαµβάνονται: 
� Εισιτήρια εισόδου στους χώρους των επισκέψεων (εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) 
� Αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα. 
� Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική  
� Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται σας προαιρετικό ή προτεινόµενο. 
 

Πτήσεις: 
29/12  Λάρνακα-Αθήνα  Α3 901  05:30 – 07:15 
29/12  Αθήνα-Ροβανιέµι Aegean 09:30 – 14:00 
03/01  Ροβανιέµι-Αθήνα Aegean 15:00 – 19:30 
03/01  Αθήνα-Λάρνακα A3 906  17:00 – 18:45 
 

Σηµαντικές πληροφορίες: 
� Λόγω των καιρικών συνθηκών της περιοχής, η ροή του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει αν  

    αυτό κριθεί απαραίτητο για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. 
� Η βόρεια Φιλανδία έχει κρύο αλλά ήπιο κλίµα. Ο χειµώνας ωστόσο είναι σκοτεινός και η  
 µέση θερµοκρασία είναι -15°C. 
� Επιβεβαίωση κράτησης µε προκαταβολή 40%. Εξόφληση µέχρι 22 µέρες πριν την αναχώρηση. 
� Ακυρωτικά σε περίπτωση ακύρωσης 
 Μέχρι και 21 µέρες πριν την αναχώρηση 20%.  

 20-10 µέρες πριν την αναχώρηση: 50 % 

 Ακύρωση λιγότερο από 10 µέρες πριν την αναχώρηση 100% της αξίας της εκδροµής. 
� Οι τιµές περιλαµβάνουν έκπτωση έγκαιρης κράτησης €250 µέχρι τις 31/10/2015 και ισχύουν  

για περιορισµένο αριθµό θέσεων.  



 

   

 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & ΦΩΤΑ 

στη ΜΑΛΤΑ 
5 Μέρες 

 

Αναχωρήσεις: 23/12, 26/12, 30/12, 2/01 
 
 

Ξενοδοχεία Κατ. Αναχώρηση ∆ιπλό Μονό Τριπλό Παιδικό 

ALEXANDRA 
(St. Julian’s) 

3* 23/12 €349 €425 €345 €279 

26/12 €425 €515 €400 €319 

30/12 €369 €475 €360 €279 

02/01 €349 €420 €340 €269 

BAYVIEW 
(Sliema) 

3* 23/12 €359 €425 €350 €279 

26/12 €405 €480 €390 €315 

30/12 €389 €470 €370 €289 

02/01 €349 €405 €335 €279 

4BE HOTEL 
(St. Julian’s) 

4* 23/12 €369 €445 €360 €289 

26/12 €455 €555 €435 €339 

30/12 €429 €540 €410 €309 

02/01 €385 €470 €370 €289 

GOLDEN TULIP 
VIVALDI 
(St. Julian’s) 

4* 23/12 €359 €450 €355 €229 

26/12 €459 €550 €440 €249 

30/12 €435 €530 €420 €229 

02/01 €399 €505 €390 €229 

RADISSON BLU 
(St. Julian’s) 

5* 23/12 €409 €570 €405 €229 

26/12 €489 €705 €465 €249 

30/12 €469 €700 €435 €229 

02/01 €425 €600 €410 €229 

HILTON 
(St. Julian’s) 

5* 23/12 €515 €645 €490 €229 

26/12 €659 €790 €590 €249 

30/12 €659 €800 €580 €229 

02/01 €549 €680 €520 €229 

LE MERIDIEN 
(St. Julian’s) 

5* 23/12 €529 €805 €505 €229 

26/12 €579 €885 €550 €249 

30/12 €539 €840 €510 €229 

02/01 €469 €700 €500 €229 

 
 
 



 

   

 
 
 

Περιλαµβάνονται: 
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Μάλτα-Λάρνακα µε Emirates Airlines. 
� Φόροι αεροδροµίων €94 το άτοµο (ενδεχόµενη αύξηση επιβαρύνει τον ταξιδιώτη).  
� Μια αποσκευή βάρους µέχρι 30 κιλά και µια χειραποσκευή µέχρι 7 κιλά. 
� 4 βράδια διαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας µε πρόγευµα καθηµερινά. 
� Μεταφορές αεροδρόµιο-ξενοδοχείο-αεροδρόµιο. 
� Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας στη Μάλτα. 
� Φ.Π.Α. 
 

Σηµείωση: 
� Για αναχώρηση στις 27/12 αντί στις 26/12, έκπτωση €20 το άτοµο. 
 
Πτήσεις:  
Λάρνακα – Μάλτα EK 107 11:35 – 13:25 
Μάλτα – Λάρνακα EK 108 14:55 – 18:15 



 

  

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ στη ΣΟΦΙΑ 
5 Μέρες 

   

 Αναχώρηση: 30/12 
 

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΟΦΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο της Λάρνακας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας την Σόφια. Άφιξη παραλαβή από τους αντιπροσώπους µας και µεταφορά στο 
ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της ηµέρας ελεύθερο για να κάνετε µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
2η Μέρα: ΣΟΦΙΑ 
Πρόγευµα και ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη της Σόφιας για να δούµε τα σηµαντικότερα 
αξιοθέατα της Σόφιας. Θα δούµε τον Ναό του Αλεξάντερ Νέφσκι µε τους επίχρυσους τρούλους 
και τις 12 καµπάνες, το Προεδρικό Μέγαρο, το ιστορικό Κοινοβούλιο, την Ρώσικη εκκλησία και 
την εκκλησία της Αγίας Σοφίας απ’ όπου η πόλη πήρε το όνοµα της. Απόγευµα ελεύθερο στη 
στολισµένη Σόφια, Για το βράδυ σας προτείνουµε να απολαύσετε ένα γιορτινό δείπνο σε τοπικό 
εστιατόριο ή σε ξενοδοχείο. 
 
3η Μέρα: ΣΟΦΙΑ 
Πρόγευµα και µέρα ελεύθερη. Απολαύστε τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου σας και κάντε µια 
βόλτα για να απολαύσετε το γιορτινό διάκοσµο. Το βράδυ θα πάµε σε τοπικό εστιατόριο όπου θα 
έχουµε δείπνο και θα διασκεδάσουµε µε φολκλορικό πρόγραµµα. 
 
4η Μέρα: ΣΟΦΙΑ 
Πρόγευµα και µέρα ελεύθερη. Προτείνουµε µια προαιρετική εκδροµή στην ιστορική 
Φιλιππούπολη όπου θα περιηγηθείτε στην παλαιά πόλη µε τα γραφικά δροµάκια και τα 
αρχοντικά και θα επισκεφθείτε το σπίτι Κουγιουµτζόγλου όπου στεγάζεται το Εθνογραφικό 
Μουσείο, την εκκλησία Κωνσταντίνου και Ελένης µε ανεκτίµητες εικόνες και αγιογραφίες και το 
Ρωµαϊκό θέατρο 7000 θέσεων. Χρόνος ελεύθερος για προαιρετικά γεύµα στα γραφικά 
εστιατόρια της πόλης. Επιστροφή το απόγευµα στη Σόφια.  
 

5η Μέρα: ΣΟΦΙΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Νωρίς το πρωί µεταφορά στο αεροδρόµιο της Σόφιας για την πτήση της επιστροφής.  
  

Τιµές κατ’ άτοµο: 
∆ίκλινο   €479 
Μονόκλινο   €585 
Παιδικό   €369 
 

Περιλαµβάνονται: 
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Σόφια-Λάρνακα µε τις Βουλγαρικές Αερογραµµές 
� Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.  
� 4 βράδια διαµονή στο ξενοδοχείο Ramada 4* ή παρόµοιο µε µπουφέ πρόγευµα.  
� Μεταφορές αεροδρόµιο-ξενοδοχείο-αεροδρόµιο µε Ελληνόφωνο συνοδό. 
� Ξενάγηση της Σόφιας µε Ελληνόφωνο ξεναγό. 
� ∆είπνο µε φολκλορικό πρόγραµµα σε τοπικό εστιατόριο. 
� Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας στην Βουλγαρία. 
� Φ.Π.Α. 
 

∆εν Περιλαµβάνονται: 
� Εισιτήρια εισόδου στους χώρους των επισκέψεων (η είσοδος είναι προαιρετική) 
� Αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα. 
� Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική  
� Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται σας προαιρετικό ή προτεινόµενο. 
 

Πτήσεις: 
Λάρνακα-Σόφια  FB 856  10:05 – 12:20 
Σόφια -Λάρνακα  FB 855  07:00 – 09:10 



 

  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ στη ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
5 Μέρες 

 
1η µέρα:  ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο της Λάρνακας νωρίς τα χαράµατα και αναχώρηση για τη Βαρσοβία. Άφιξη, 
παραλαβή από τους αντιπροσώπους µας και µεταφορά στο ξενοδοχείο όπου θα έχουµε πρόγευµα που θα 
σας ξεκουράσει και θα σας δώσει ενέργεια για το υπόλοιπο της ηµέρας. Τακτοποίηση στα δωµάτια νωρίς το 
απόγευµα και στον ελεύθερο χρόνο µπορείτε να έχετε µια πρώτη γνωριµία µε την πρωτεύουσα της 
Πολωνίας. ∆ιανυκτέρευση.  
 

2η µέρα:  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
Πρόγευµα και ακολουθεί η ξενάγηση της Βαρσοβίας. Η ξενάγηση θα αρχίσει από την παλιά πόλη Βιλανώφ 
που είναι διατηρητέα και βρίσκεται υπό την προστασία της ΟΥΝΕΣΚΟ σαν µνηµείο παγκόσµιας 
κληρονοµιάς. Περπατώντας στα στενά γραφικά δροµάκια θα δούµε το Παλάτι – Κάστρο, το µνηµείο του 
βασιλιά Σιγισµούνδου του Γ’, τα ανακαινισµένα όµορφα µεσαιωνικά σπίτια και τα παλιά τείχη της πόλης. 
Στη συνέχεια θα δούµε το σπίτι της Μαντάµ Κιουρί, το µνηµείο της Αντίστασης, την εκκλησία του Σταυρού 
στην οποία φυλάγεται η καρδιά του Σοπέν και διασχίζοντας την µεγάλη και αριστοκρατική λεωφόρο θα 
καταλήξουµε στο πάρκο Λαζιένκι όπου θα δούµε το µνηµείο του Σοπέν και το Παλάτι στο νερό. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.  
 

3 µέρα:  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
Πρόγευµα και µέρα ελεύθερη. Σας προτείνουµε µια ολοήµερη εκδροµή στην επαρχία της ∆υτικής Μαζόβιας 
µε την φυσική οµορφιά, τα είδη λαϊκής τέχνης, τα αρχοντικά µε παλιές εκκλησίες και τα παλάτια. Επίσης 
µπορείτε να επισκεφθείτε τη Λόβιστς, πόλη γνωστή για την τοπική αρχιτεκτονική και το µουσείο της µε 
παραδοσιακά εκθέµατα όπως κοστούµια και κεντήµατα. ∆ιανυκτέρευση.  
 

4 µέρα:  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 
Πρόγευµα και µέρα ελεύθερη για να την αξιοποιήσετε όπως εσείς νοµίζετε. Εµείς σας προτείνουµε να 
επισκεφθείτε µερικά από τα πολλά µουσεία της Βαρσοβίας όπως το Εθνικό Μουσείο που διαθέτει 
εξαιρετικές συλλογές από έργα Πολωνών ζωγράφων από τον 16ο αιώνα έως και τον 20ο, αλλά και το 
Βασιλικό Κάστρο, το Μουσείο του αλατιού Βιλανώφ. ∆ιανυκτέρευση.  
 

5η µέρα:  ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευµα και µέρα ελεύθερη για ψώνια. Νωρίς το βράδυ µεταφορά στο αεροδρόµιο της Βαρσοβίας για να 
πάρουµε την πτήση της επιστροφής για την Λάρνακα. Άφιξη στη Λάρνακα νωρίς τα χαράµατα της 
επόµενης ηµέρας. 

  
Τιµές κατ’ άτοµο: 
∆ίκλινο   €549 
Μονόκλινο   €665 
Παιδικό   €389 
 

Περιλαµβάνονται: 
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Βαρσοβία - Λάρνακα µε Πολωνικές Αερογραµµές. 
� Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων  
� Μια αποσκευή µέχρι 23 κιλά και µια χειραποσκευή µέχρι 8 κιλά. 
� 4 βράδια διαµονή στο ξενοδοχείο Radisson Blu Sobieski 4* ή παρόµοιο µε πρόγευµα καθηµερινά. 
� Πρόγευµα κατά την άφιξη 
� Ξενάγηση της Βαρσοβίας µε Ελληνόφωνο ξεναγό.  
� Μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο. 
� Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας στη Βαρσοβία. 
� Φ.Π.Α. 
 

∆εν Περιλαµβάνονται: 
� Εισιτήρια εισόδου στα µνηµεία και µουσεία (η είσοδος είναι προαιρετική) 
� Αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα. 
� Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
� Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται σας προαιρετικό ή προτεινόµενο. 
 

Πτήσεις: 
Τετάρτη 23/12 Λάρνακα-Βαρσοβία   LO 172 03:40 – 06:15 
Κυριακή 27/12 Βαρσοβία -Λάρνακα LO 171 22:30 – 02:55+1 
 



 

 

  

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  σσττοο  
ΒΒΟΟΥΥΚΚΟΟΥΥΡΡΕΕΣΣΤΤΙΙ  

555   ΜΜΜέέέρρρεεεςςς   
 

  

 Αναχώρηση: 24/12 
 

1η µέρα:  ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο της Λάρνακας νωρίς τα χαράµατα και αναχώρηση για το Βουκουρέστι. 
Άφιξη, παραλαβή από τους αντιπροσώπους µας και µεταφορά στο ξενοδοχείο όπου θα έχουµε πρόγευµα 
που θα σας ξεκουράσει και θα σας δώσει ενέργεια για το υπόλοιπο της ηµέρας. Τακτοποίηση στα δωµάτια 
νωρίς το απόγευµα και στον ελεύθερο χρόνο µπορείτε να έχετε µια πρώτη γνωριµία µε την πρωτεύουσα 
της Ρουµανίας. ∆ιανυκτέρευση.  
 
2η µέρα:  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  
Πρωινό και µέρα ελεύθερη. Χαρείτε το γιορτινό διάκοσµο και περπατήστε στους εµπορικούς δρόµους του 
Βουκουρεστίου. Ακόµη όσοι επιθυµούν µπορούν να παρακολουθήσουν τη λειτουργία των Χριστουγέννων 
(οι Ρουµάνοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι). Για το βράδυ σας προτείνουµε διασκέδαση σε τοπικό εστιατόριο 
µε φολκλορικό πρόγραµµα. ∆ιανυκτέρευση.  
 
3η µέρα:  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Μετά το πρόγευµα συνεχίζουµε µε ξενάγηση της πόλης του Βουκουρεστίου. θα επισκεφθούµε τα 
σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης όπως τον Πατριαρχικό Καθεδρικό Ναό, το Μέγαρο του Κοινοβουλίου 
γνωστό ως το Σπίτι του Λαού από την περίοδο Τσαουσέσκου, το νεοκλασικό Ateneul Roman, έργο του 
Γάλλου αρχιτέκτονα Γκαλερόν και κύριο συναυλιακό χώρο της πόλης, την Αψίδα του Θριάµβου, 
κατασκευασµένη στη µνήµη ενοποίησης της Ρουµανίας το 1918, το Βασιλικό Παλάτι, επίσηµη βασιλική 
κατοικία από το 1834 που δεσπόζει στη δυτική πλευρά της πλατείας Revolutiei, και σήµερα στεγάζει την 
Εθνική Πινακοθήκη που φιλοξενεί µια πλούσια συλλογή ρουµανικών κι ευρωπαϊκών έργων τέχνης και άλλα 
πολλά.  Απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
4η µέρα:  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  
Πρωινό και µέρα ελεύθερη. Σαν προτείνουµε µια εκδροµή στο Σιναία, το δηµοφιλέστερο χιονοδροµικό 
κέντρο κατά τους χειµερινούς µήνες µε σκοπό την επίσκεψη στο κάστρο Peles, την θερινή κατοικία του 
Κάρολου Α’. Η ξυλόγλυπτη διακόσµηση του, η Αίθουσα των Όπλων, οι συλλογές από όλον τον κόσµο που 
κοσµούν τα δωµάτια του, δίκαια το κατατάσσουν στα λαµπρότερα ανάκτορα της Γηραιάς Ηπείρου. 
∆ιανυκτέρευση.  
 
5η µέρα:  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευµα και ολόκληρη µέρα στη διάθεση σας. Περιπλανηθείτε στα επώνυµα εµπορικά καταστήµατα της 
Calea Victorei και απολαύστε την µέρα σας στην παλιά πόλη µε τα παλιά κτίρια του 17ου αιώνα. Νωρίς το 
βράδυ µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα λίγο µετά τα 
µεσάνυκτα. 
 
 

Περιλαµβάνονται: 
�  Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Βουκουρέστι-Λάρνακα µε τις Ρουµάνικες Αερογραµµές TAROM. 
�  Μια αποσκευή µέχρι 23 κιλά και µια χειραποσκευή µέχρι 8 κιλά. 
�  Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων €66 το άτοµο (ενδεχόµενη αύξηση επιβαρύνει τον 
  ταξιδιώτη).  
�  4 βράδια στο ολοκαίνουργιο και κεντρικό ξενοδοχείο MERCURE 4* µε µπουφέ πρόγευµα. 
�  Επιπλέον πρόγευµα στην άφιξη. 
�  Μεταφορές προς και από το ξενοδοχείο στο Βουκουρέστι µε Ελληνόφωνο συνοδό. 
�  Ξενάγηση του Βουκουρεστίου µε Ελληνόφωνο ξεναγό. 
�  Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας στο Βουκουρέστι. 
�  Φ.Π.Α. Μια 
 

∆εν Περιλαµβάνονται: 
� Εισιτήρια εισόδου στα µνηµεία και µουσεία (η είσοδος είναι προαιρετική) 
� Αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα. 
� Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.  
� Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόµενο. 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 

Τιµές κατ’ άτοµο:  
∆ίκλινο €459 
Μονόκλινο €580 
Παιδικό €329 
 
 
 

Πτήσεις: 
Πέµπτη 24/12 Λάρνακα-Βουκουρέστι RO 256 03:40 – 06:00 
∆ευτέρα 28/12 Βουκουρέστι-Λάρνακα RO 255 21:55 – 00:10 



 

  

  

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  &&  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάά  

σσττηη  ΒΒΙΙΕΕΝΝΝΝΗΗ  
555   &&&   666   ΜΜΜέέέρρρεεεςςς   

 
Αναχωρήσεις: 23/12, 26/12, 30/12 
 
1η µέρα:  ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΙΕΝΝΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο της Λάρνακας και αναχώρηση για την Αυστριακή πρωτεύουσα που 
µοιάζει κυριολεκτικά σα να βγήκε από ένα παραµύθι. Θα το διαπιστώσετε µε την άφιξή σας αφού 
το απόλυτο Χριστουγεννιάτικο κλίµα είναι εδώ!!! Παραλαβή από τους αντιπροσώπους µας και 
µεταφορά στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 

2η µέρα:  ΒΙΕΝΝΗ 
Μετά το πρόγευµα θα γνωρίσουµε την πόλη της Βιέννης µε την πανοραµική ξενάγηση που 
ακολουθεί. Θα διασχίσουµε λαµπερούς δρόµους µε χιλιάδες λαµπάκια και πολύχρωµα στολίδια 
αρχίζοντας από την περίφηµη Ρίνγκστρασσε, για να θαυµάσουµε την Όπερα και τα χειµερινά 
ανάκτορα Χόφµπουργκ, το ελληνοπρεπές κοινοβούλιο, το ∆ηµαρχείο, την ατµοσφαιρική 
Βοτίβκιρχε, το ανάκτορο Μπελβεντέρε και τον µεγαλοπρεπέστατο καθεδρικό ναό του Αγίου 
Στεφάνου. Τελειώνουµε µε επίσκεψη στα ανάκτορα του Σένµπρουν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και 
απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.  
 

3η µέρα:  ΒΙΕΝΝΗ 
Μετά το πρόγευµα µέρα ελεύθερη για µια βόλτα στους εµπορικούς δρόµους της πόλης. 
Περπατήστε στην πασίγνωστη εµπορική οδό Μαρίαχιλφερστρασσε µε τον υπέροχο διάκοσµο και 
στην Πλατεία του ∆ηµαρχείου, όπου στήνεται η Χριστουγεννιάτικη αγορά, ενώ µπροστά από το 
∆ηµαρχείο, θα δείτε και το Παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο δέντρο, µε χιλιάδες λαµπιόνια και 
στολίδια. ∆ιανυκτέρευση.  
 

4η µέρα:  ΒΙΕΝΝΗ  
Στη σηµερινή ελεύθερη µέρα σας προτείνουµε µια προαιρετική ολοήµερη εκδροµή στο υπέροχο 
Σάλτζµπουργκ ή µια κοντινή εκδροµή στα γνωστά ∆άση της Βιέννης, όπου µπορείτε να δείτε το 
Μοναστήρι του Τιµίου Σταυρού, το κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ και την κοσµοπολίτικη 
λουτρόπολη Μπάντεν. ∆ιανυκτέρευση.  
 

5η µέρα:  ΒΙΕΝΝΗ – ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευµα και µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα το 
απόγευµα. 
 
 

Τιµές κατ’ άτοµο: 
 

Αναχωρήσεις 23/12, 26/12  (5 Μέρες) 

Ξενοδοχείο  Κατ. ∆ίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

ANANAS HOTEL / SIMMS HOTEL 4* €549 €675 €389 

SAVOYEN HOTEL 4* €599 €760 €409 

HILTON VIENNA 5* €669 €910 €499 

 

Αναχώρηση 23/12  (6 Μέρες) 

Ξενοδοχείο  Κατ. ∆ίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

ANANAS HOTEL / SIMMS HOTEL 4* €565 €705 €399 

SAVOYEN HOTEL 4* €615 €810 €419 

HILTON VIENNA 5* €699 €995 €559 

 



 

  

 
 
 

Αναχώρηση 30/12  (5 Μέρες) 

Ξενοδοχείο  Κατ. ∆ίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

ANANAS HOTEL / SIMMS HOTEL 4* €669 €870 €439 

RENAISSANCE HOTEL 4* €839 €1.095 €459 

HILTON DANUBE 4* €849 €1.295 €469 

HILTON VIENNA 5* €979 €1.540 €549 
 
 
 

 
Περιλαµβάνονται: 
�  Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Βιέννη-Λάρνακα µε Αυστριακές Αερογραµµές και Fly Niki. 
�  Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων. 
�  Μια αποσκευή µέχρι 23 κιλά και µια χειραποσκευή µέχρι 8 κιλά.  
�  ∆ιαµονή για 4 ή 5 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας µε πρόγευµα καθηµερινά. 
�  Μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο. 
�  Ξενάγηση της Βιέννης µε Ελληνόφωνο ξεναγό. 
�  Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας στη Βιέννη. 
�  Φ.Π.Α. 
 
∆εν Περιλαµβάνονται: 
�  Εισιτήρια εισόδου στα µνηµεία και µουσεία (η είσοδος είναι προαιρετική) 
�  Αχθοφορικά και φιλοδωρήµατα. 
�  Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
�  Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται σας προαιρετικό ή προτεινόµενο. 
 
Σηµείωση: 
�  Τετράκλινα δωµάτια έχει µόνο το ξενοδοχείο HILTON DANUBE. Τιµές κατόπιν ζήτησης. 
 
 
Πτήσεις µε Austrian: 
23/12, 26/12, 30/12 Λάρνακα-Βιέννη   OS 832 16:40 – 19:10 
27/12, 30/12, 03/01 Βιέννη  -Λάρνακα OS 831 10:25 – 14:30 
 
Πτήσεις µε Fly Niki: 
23/12 Λάρνακα-Βιέννη   AB 2185 15:25 – 17:40 
28/12 Βιέννη  -Λάρνακα AB 2184 10:50 – 14:45 
 
Προαιρετικά: 
Μόνο για την αναχώρηση 23/12 προσφέρουµε καταπληκτικές τιµές στις προαιρετικές εκδροµές. 
Προσφέρουµε την ολοήµερη εκδροµή στο Σάλτζµπουργκ στην τιµή των €40 το άτοµο και την 
εκδροµή στα Βιεννέζικα δάση στην των €15  το άτοµο. Οι τιµές ισχύει µόνο για προκρατήσεις που 
θα γίνουν και θα πληρωθούν στο γραφείο µας. Οι εκδροµές θα γίνουν εφόσον υπάρξει 
ικανοποιητικός αριθµός συµµετοχών. 
 
 



 

 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & ΦΩΤΑ 

στο ΛΟΝ∆ΙΝΟ 
5 Μέρες 

 

Αναχωρήσεις: 23/12, 26/12, 30/12 
 
 

Ξενοδοχεία Κατ. Αναχώρηση ∆ιπλό Μονό Τριπλό Παιδικό 

ROYAL NATIONAL 3* 23/12, 26/12, 30/12 €589 €780 €575 €379 

PRESIDENT 3* 23/12, 26/12 30/12 €619 €810 €590 €479 

IMPERIAL 3* 23/12, 26/12 30/12 €659 €850 €620 €479 

HOLIDAY INN 
REGENTS PARK 

4* 23/12 €669 €925 N/A N/A 

26/12 €729 €975 N/A N/A 

30/12 €715 €1.010 N/A N/A 

HILTON LONDON 
PADDINGTON 

4* 23/12 €699 €1.010 €695 €695 

26/12 €719 €1.045 €715 €715 

30/12 €739 €1.080 €735 €735 

HOLIDAY INN 
 BLOOMSBURY 

4* 23/12, 26/12 €719 €1.010 €680 €379 

30/12 €779 €1.130 725 €399 

MILLENNIUM 
GLOUCESTER 

4* 23/12, 26/12 €749 €1.065 €745 €679 

30/12 €799 €1.170 €795 €739 

HOLIDAY INN 
LONDON KENSINGTON 
FORUM 

4* 23/12, 26/12 €769 €1.115 N/A €379 

30/12 €839 €1.250 N/A €399 

CUMBERLAND 4* 23/12, 26/12 €769 €1.125 €760 €469 

30/12 €819 €1.210 €810 €469 

HILTON LONDON 
KENSINGTON 

4* 23/12, 26/12 €785 €1.110 N/A €379 

30/12 €849 €1.220 N/A €399 

AMBA MARBLE ARCH 
(ex THISTLE MARBLE 
ARCH) 

4*  23/12 €819 €1.225 N/A €669 

26/12 €859 €1.310 N/A €669 

30/12 €885 €1.350 N/A €689 

HILTON LONDON 
METROPOLE 

4* 23/12, 26/12 €855 €1.280 N/A €379 

30/12 €835 €1.240 N/A €369 

29/12 €889 €1.355 €885 €599 

RADISSON BLU 
EDWARDIAN 
HAMPSHIRE 

5*  23/12, 26/12 €925 €1.395 N/A N/A 

30/12 €1.239 €2.030 N/A N/A 

 



 
 
 
Περιλαµβάνονται:  
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Λονδίνο–Λάρνακα µε Βρετανικές Αερογραµµές. 
� Μια αποσκευή µέχρι 23 κιλά και µια χειραποσκευή µέχρι 23 κιλά. 
� Φόροι αεροδροµίων και λοιπές επιβαρύνσεις €80 το άτοµο (ενδεχόµενη αύξηση θα 

επιβαρύνει τον ταξιδιώτη). 
� 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε πρόγευµα καθηµερινά. 
 
Πτήσεις:  
Τετάρτη 23/12/15 Λάρνακα – Λονδίνο (LGW)    BA 2675   19:25 – 22:30 
Κυριακή  27/12/15 Λονδίνο (LHR) – Λάρνακα     BA 662   11:30 – 18:05 
 

Σάββατο 26/12/15 Λάρνακα – Λονδίνο (LHR)    BA 663   19:30 – 22:25 
Τετάρτη  30/12/15 Λονδίνο (LGW) – Λάρνακα   BA 2674   11:345– 18:20 
 

Τετάρτη 30/12/15 Λάρνακα – Λονδίνο (LGW)    BA 2675   19:25 – 22:30 
Κυριακή  03/01/16 Λονδίνο (LHR) – Λάρνακα     BA 662   11:30 – 18:05 
 
Σηµαντικές σηµειώσεις: 
- Στο ξενοδοχείο Amba Marble Arch απαγορεύεται εξ ολοκλήρου το κάπνισµα. 
- Για τη περίοδο των Χριστουγέννων όλες οι επιβεβαιωµένες κρατήσεις είναι πληρωτέες µέχρι 
  21 πριν την αναχώρηση. Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν επιδέχονται αλλαγές ή ακυρώσεις. 
- Για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς όλες οι επιβεβαιωµένες κρατήσεις είναι πληρωτέες  
 αµέσως µε την επιβεβαίωση και δεν επιδέχονται αλλαγές η ακυρώσεις (non-refundable)  
  


