
ΛαπωνίαΛαπωνία ~~ ΦινλανδίαΦινλανδία
ΠαραμυθένιαΠαραμυθένια ΧριστούγενναΧριστούγεννα ήή ΠρωτοχρονιάΠρωτοχρονιά

στονστον ΑρκτικόΑρκτικό ΚύκλοΚύκλο

ΚρουαζιέραΚρουαζιέρα μεμε ΠαγοθραυστικόΠαγοθραυστικό!!!!!!
ΒόρειοΒόρειο ΣέλαςΣέλας

ΡοβανιέμιΡοβανιέμι//ΧωριόΧωριό τουτου ΆγιουΆγιου ΒασίληΒασίλη,, ΦάρμαΦάρμα
ΤαράνδωνΤαράνδων,,

ΒόλταΒόλτα μεμε έλκηθραέλκηθρα ΤαράνδωνΤαράνδων,, ""ΣαφάριΣαφάρι"" μεμε
Snowmobiles,Snowmobiles,

""ΣαφάριΣαφάρι"" μεμε ΧάσκιςΧάσκις,, ΚάστροΚάστρο ΠάγουΠάγου ΚέμιΚέμι,,
ΡάνουαΡάνουα//ΠάρκοΠάρκο ΆγριαςΆγριας ΖωήςΖωής,, ΨάρεμαΨάρεμα στοστο πάγοπάγο

ΌλοιΌλοιΌλοι οιοιοι είσοδοιείσοδοιείσοδοι



περιλαμβάνονταιπεριλαμβάνονταιπεριλαμβάνονται στηνστηνστην τιμήτιμήτιμή!!!!!!!!!

ΈναΈνα χειμωνιάτικοχειμωνιάτικο,, εορταστικόεορταστικό ταξίδιταξίδι στηνστην πατρίδαπατρίδα τουτου ΆγιουΆγιου ΒασίληΒασίλη,,

τουτου χιονιούχιονιού,, τουτου πάγουπάγου,, τωντων λιμνώνλιμνών,, τωντων ταράνδωνταράνδων καικαι τουτου ΒορείουΒορείου ΣέλαοςΣέλαος!!

ΈναΈνα ""αρκτικόαρκτικό"" ταξίδιταξίδι γεμάτογεμάτο συναρπαστικέςσυναρπαστικές εμπειρίεςεμπειρίες

μέσαμέσα σεσε παραμυθένιαπαραμυθένια τοπίατοπία!!

ΈναΈνα μοναδικόμοναδικό ταξίδιταξίδι,, πουπου θαθα τοτο θυμάστεθυμάστε γιαγια

πάνταπάντα!!!!!!

1η μέρα: Αθήνα - Ροβανιέμι/Χωριό του Άγιου Βασίλη - Κέμι, Βόρειο Σέλας
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με την AEGEAN για Ροβανιέμι, την πρωτεύουσα της
φινλανδικής Λαπωνίας. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε το πιο μαγικό χωριό του κόσμου, το χωριό του Άγιου
Βασίλη και θα γνωρίσουμε τον ίδιο και τα ξωτικά του στο γραφείο του! Επίσης θα μας δοθούν πληροφορίες
σχετικά με τον Αρκτικό Κύκλο (ή Βόρειο Πολικό
Κύκλο), τον βορειότερο από τους πέντε νοητούς
παραλλήλους της γης, γεωγραφικού πλάτους
66° 33΄ 38΄΄ βόρεια του Ισημερινού και θα
παραλάβουμε το γνήσιο δίπλωμα της
διάσχισής του. Συνεχίζουμε για το Κέμι. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SCANDIC
KEMI 4* (www.scandichotels.com). Δείπνο και
στη συνέχεια, αν είμαστε βέβαια τυχεροί, θα
μπορέσουμε να θαυμάσουμε το υπερθέαμα
του Βορείου Σέλαος (Aurora Borealis), με μία
ακόμα δραστηριότητα που προσφέρει το
Γραφείο μας: το περίφημο Northern Lights
Hunting ~ "Κυνήγι" του Βορείου Σέλαος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κέμι, ψάρεμα στον πάγο
Έχετε ονειρευτεί ποτέ να πιάσετε αληθινά ψάρια; Στολιστείτε με χειμερινά ρούχα /εργαλεία και δοκιμάστε την τύχη
σας. Περπατήστε στον παγωμένο πάγο του Κόλπου της Βοθνίας, τρυπήστε ολόκληρο τον πάγο και κάντε
υπομονή… Απολαύστε έναν ζεστό χυμό και πού ξέρετε, μπορεί να είναι η τυχερή σας μέρα! Ελεύθερος χρόνος.
Απολαύστε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του ξενοδοχείου και το εορταστικό δείπνο της παραμονής

http://www.scandichotels.com


των Χριστουγέννων ή το δείπνο της παραμονής της Πρωτοχρονιάς σε εστιατόριο με εκπληκτική θέα
στην θάλασσα της Φιλανδικής Λαπωνίας.

3η μέρα: Κέμι, Ράνουα, Πάρκο Άγριας Ζωής, Φάρμα Ταράνδων, Βόλτα με Έλκηθρο
Σήμερα θα επισκεφθούμε το Πάρκο Άγριας Ζωής που
βρίσκεται στην Ράνουα και είναι το βορειότερο του είδους
του παγκοσμίως. Το πάρκο αυτό φιλοξενεί 50 διαφορετικά
είδη ζώων στο σύνολο των περίπου 200, όπως λύγκες,
αρκούδες, λύκους, άλκες, ελάφια κλπ., που ζουν στο φυσικό
τους περιβάλλον. Στη συνέχεια θα φθάσουμε σε μια
παραδοσιακή Λαπωνική φάρμα ταράνδων, την οποία
επισκεφθούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε το
πώς οδηγείται ένα έλκηθρο με τάρανδους. Ο παραδοσιακός
αυτός τρόπος μετακίνησης μέσα από τα χιονισμένα δάση
είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία. Θα απολαύσουμε
ένα ζεστό φλιτζάνι καφέ γύρω από τη φωτιά και θα μάθουμε
για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων της φάρμας. Επιστροφή
και χρόνος να απολαύσετε μια σάουνα στο ξενοδοχείο.
Εορταστικό δείπνο στις 25/12 ή δείπνο στις 1/1.

4η μέρα: Κέμι, Σαφάρι με Snowmobiles, Σαφάρι με Χάσκις, Ροβανιέμι, Βόρειο Σέλας
Σήμερα το πρωί φορώντας τις ειδικές θερμικές στολές που θα μας έχουν παραδοθεί, θα αναχωρήσουμε για την
Ραϊτόλα, απ΄ όπου θα ξεκινήσουμε το σαφάρι μας με snowmobiles (μηχανοκίνητα σκούτερ χιονιού) πάνω από
παγωμένες λίμνες και ποτάμια μέσα στο δάσος. Στη συνέχεια θα μεταβούμε σε ένα αγρόκτημα χάσκις για να
συναντήσουμε τα υπέροχα αυτά σκυλιά, να ενημερωθούμε για τη ζωή τους και την φύση της περιοχής καθώς θα
απολαμβάνουμε ένα ζεστό ρόφημα, αλλά και για μια ακόμα συγκλονιστική αρκτική εμπειρία: το "σαφάρι με
χάσκις", μια βόλτα με έλκηθρο που το σέρνουν χάσκις. Αναχώρηση για το Ροβανιέμι, όπου θα υπάρχει χρόνος
ελεύθερος για βόλτα στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και στη συνέχεια θα αναζητήσουμε για
δεύτερη φορά το υπερθέαμα του Βορείου Σέλαος (Aurora Borealis) με το περίφημο Northern Lights Hunting
~ "Κυνήγι" του Βορείου Σέλαος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Κέμι, Κάστρο Πάγου, Κρουαζιέρα με Παγοθραυστικό, Βόρειο Σέλας
Πρωινή επίσκεψη στο καταπληκτικό Κάστρο
Πάγου του Κέμι, ένα κάστρο που τον χειμώνα
"κτίζεται" από φρέσκο χιόνι με διαφορετικό σχήμα
και μορφή κάθε φορά και την άνοιξη λιώνει, και το
οποίο περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο, ένα

εστιατόριο, παρεκκλήσι και χώρους ψυχαγωγίας. Η
κατασκευή του διαρκεί περίπου πέντε εβδομάδες και



απαιτούνται τόνοι χιονιού μέχρι να ολοκληρωθεί. Άλλη μια συναρπαστική μέρα μας περιμένει στη συνέχεια: μια
εκπληκτική κρουαζιέρα διάρκειας 3,5 ωρών με το παγοθραυστικό Sampo στον Βοθνικό κόλπο. Ειδικές θερμικές
στολές διατίθενται σε όλους όσους επιθυμούν να βουτήξουν στα παγωμένα νερά κατά την στάση που θα
πραγματοποιήσει το πλοίο - μια εμπειρία από μόνη της! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και στη συνέχεια θα
έχουμε ακόμα μια ευκαιρία να θαυμάσουμε το υπερθέαμα του Βορείου Σέλαος (Aurora Borealis) με το
περίφημο Northern Lights Hunting ~ "Κυνήγι" του Βορείου Σέλαος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Κέμι - Ροβανιέμι - Αθήνα
Πρωινο ελεύθερο και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο του Ροβανιέμι και θα επιβιβαστούμε στην
πτήση μας για την Αθήνα.

Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι •Στα δείπνα δεν περιλαμβάνονται τα ποτά •Το παραπάνω πρόγραμμα είναι βασισμένο στην
αναχώρηση των Χριστουγέννων , σε αυτό της Πρωτοχρονιάς αλλάζει το day by day αλλά το πρόγραμμα
παραμένει το ίδιο •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:: 23/12,23/12, 28/1228/12 66 μέρεςμέρες

ΤιμήΤιμή κατ’κατ’ άτομοάτομο
Για κρατήσεις έως 30/9 έως 20/10

Δίκλινο 2350 2450 2550

3ο άτομο έως 12 ετών 1850 1950 2050

Μονόκλινο 2750 2850 2950

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται::
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων

Οι πτήσεις μας
για όλες τις
αναχωρήσεις

1η μέρα Α3 4090 ΑΘΗΝΑ - ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 09.2009.20΄́ - 14.00΄

6η μέρα A3 4091 ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ - ΑΘΗΝΑ 15.0015.00΄́ - 19.10΄

Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SCANDIC KEMI 4* με πρωινό

Τρία δείπνα
Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12 ή Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στις 31/12
Εορταστικό Δείπνο στις 25/12 ή δείπνο στις 1/1
Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος

Βόλτα με έλκηθρα ταράνδων, σαφάρι με χάσκις και με snowmobiles
Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό!
Επίσκεψη στο χωριό του Άγιου Βασίλη
Επίσκεψη στο Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα
Ψάρεμα στον πάγο



Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρόγραμμα μας: Northern Lights Hunting ~ Κυνήγι Βορείου Σέλαος για ΤΡΕΙΣ
μέρες
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται::
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για το διάστημα 28/02/2021-28/02/2022, με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO &

INTERAMERICAN, ισχύουν τα εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα έως 40.000€

2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα έως 10.000€ & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα %

X έως 10.000€.

3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€.

4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€.

5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.

5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€.

6. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα

έξοδα έως Β΄ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην οργανωμένη εκδρομή με
Group, λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου

έως Β΄ βαθμού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο έως

1500€ (Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του

ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι,

αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

9. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 100€.

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαμονής-μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών

άνω των 4 ωρών έως 500€.

11. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο.

Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€.

Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.



12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€.
13. Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως

450€).

15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€.

16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως

10.000€ / 10.000€ / 10.000€.

** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατομικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιμοκατάλογος,
με τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής:
- Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο.

- Απώλεια αποσκευών.

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη.

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών.

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα

υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.

- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην
εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για
οποιοδήποτε συμβάν αφορά τον ίδιο.

- Θάνατος από ατύχημα.

- Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα.

- Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο.

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν

προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών
παραστατικών ή, εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας.

4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων
επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.

5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακά-
εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό.

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται οι
κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις:
- Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική

κλινική & κρατικό νοσοκομείο.



- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία
ιδιωτικής κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.

- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί από την 30η μέρα της προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης.

- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη

ιατρό.

7. Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την
έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά
που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς
συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα
γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.


