
 

 

Χριστούγεννα 2022 και Πρωτοχρονιά 2023 στην Φινλανδία και την Σουηδία 

 
Διάρκεια: 7 ημέρες 
 
Αναχωρήσεις: 21/12 & 28/12  
Συνοπτική περιγραφή: 
Φινλανδική Λαπωνία, στο Ροβανιέμι συνάντηση με τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη, φάρμες ταράνδων και σκυλιών 
χάσκι, βόλτες με έλκηθρα και μηχανάκια χιονιού στο ολόλευκο γαλήνιο καθαρό τοπίο. 
Σουηδικό Αρχιπέλαγος, κρουαζιέρα με το παγοθραυστικό στην παγωμένη θάλασσα, χιονισμένα νησιά και  
μικρά παγόβουνα  συνιστούν ένα πραγματικά αρκτικό περιβάλλον γεμάτο λευκά φωτογραφικά τοπία. 
Μια αξέχαστη ταξιδιωτική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα: 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ 
 
Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για το Ροβανιέμι μέσω σταθμού. Άφιξη, μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια μας! Γεύμα και χρόνος ελεύθερος  για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη του Ροβανιέμι, που επάξια αποκαλείται το σπίτι του Αϊ Βασίλη, υποδέχεται στολισμένη τον Δεκέμβριο γιατί 
είναι η περίοδος για την οποία γίνονται ετοιμασίες τους υπόλοιπους 11 μήνες του έτους! Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΡΑΝΟΥΑ   

Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, 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.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. 



 

 

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΚΤΙΚΟΥΜ -  ΧΩΡΙΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ – ΡΟΒΑΝΙΕΜΙ  
 
Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο μας και  ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στο Μουσείο Άρκτικουμ, ένα 
κτίριο μοναδικό, κατασκευασμένο επάνω στον νοητό Αρκτικό Κύκλο και στα όρια της πόλης του Ροβανιέμι. Εδώ 
στο κέντρο της Αρκτικής ιστορίας βρίσκονται εκθέματα μέσα από τα οποία θα γνωρίσουμε την ιστορία, τον 
πολιτισμό και τον τρόπο ζωής  των Λαπώνων  αλλά και ολόκληρης της Αρκτικής.  
 Αμέσως μετά αναχώρηση για το  χωριό του Αϊ Βασίλη, 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 του χρόνου 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.  
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Δείπνο και διανυκτέρευση.  

4η ΗΜΕΡΑ: TORNIO - HAPARANDA  - SNOWMOBILESAFARI – ΦΑΡΜΑ ΤΑΡΑΝΔΩΝ  
 
Σήμερα, μετά τον πλούσιο  πρωινό μπουφέ αναχωρούμε για την Σουηδία και την πόλη Χαπαράντα. Μόλις 120 
χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Ροβανιέμι πάνω στην συνοριακή γραμμή,  οι πολιτισμοί της Φινλανδίας και  της 
Σουηδίας ενώνονται και το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό και συναρπαστικό μείγμα τέχνης και ιστορίας.  
Οι αδελφές πόλεις Haparanda και Tornio σε κάθε πλευρά του ποταμού Torne, μία στη Σουηδία και μία στη 
Φινλανδία και σε δύο διαφορετικές ζώνες ώρας , είναι ένας ιστορικός τόπος  συναλλαγών,   κέντρα εμπορίου και 
αγορών και  με το βορειότερο κατάστημα IKEA στον κόσμο. Οι ντόπιοι ζουν με το ένα πόδι σε κάθε χώρα, 
ψωνίζουν και εργάζονται και στις δύο πλευρές, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, και οι περισσότεροι μιλούν 
Σουηδικά και  Φινλανδικά και ζουν κυριολεκτικά εμπειρίες χωρίς σύνορα! 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και αμέσως ξεκινάμε για την πιο συναρπαστική εμπειρία αυτού του ταξιδιού, 
σαφάρι με τα μηχανάκια χιονιού. 
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 στο πάρκο των ταράνδων. 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. Στη Λαπωνία, η μακριά περίοδος χιονιού και οι 
φυσικές ευκολίες των μονοπατιών κάνουν το σπορ αυτό ακαταμάχητο!! 
Στην φάρμα θα χαϊδέψουμε και θα ταΐσουμε τα συμπαθέστατα τετράποδα του Αϊ 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. Θα απολαύσουμε το εκδρομικό μας γεύμα και τον καφέ ή τον ζεστό χυμό 
έξω από την kota, την παραδοσιακή σκηνή των νομάδων Λαπώνων. 
 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).  
Δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.  

 



 

 

Σημαντικές σημειώσεις για το snowmobilesafari:  

• Κάθε άτομο που οδηγεί snowmobile πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών και να έχει έγκυρη 
άδεια οδήγησης μαζί του. 

• Σε κάθε συμμετέχοντα στο snowmobile safari θα δοθεί απαραίτητος ρουχισμός και εξοπλισμός 
που περιλαμβάνει:Ολόσωμη φόρμα, μπότες, μάλλινες κάλτσες, γάντια, κασκόλ,  μπαλακλάβα 
(fullface)  και κράνος. 

• Τα παιδιά έως 14 ετών για λόγους ασφαλείας  κάθονται σε έλκηθρο το οποίο τραβάει το 
snowmobile που οδηγεί τοπικός συνοδός. 

• Για τα πιο μικρά παιδιά συνιστάται ένας από τους γονείς να κάθεται μαζί με το παιδί στο 
έλκηθρο για την άνεση και την ασφάλεια του. 

• Παιδιά άνω των 14 ετών και με  ύψος πάνω από 140 cm μπορούν να κάθονται ως συνεπιβάτες 
πίσω από τον γονέα τους σε ένα snowmobile πληρώνοντας όμως την τιμή του ενήλικα.  

5η ΗΜΕΡΑ: LULEA - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΠΑΓΟΘΡΑΥΣΤΙΚΟ  
Σήμερα αναχωρούμε για την Σουηδική πόλη Lulea, μια πόλη που αλλάζει με κάθε εποχή.  
Στο αρχιπέλαγός  της  υπάρχουν 1.312 νησιά. Φανταστείτε το απέραντο, παγωμένο αρχιπέλαγος, τίποτα άλλο 
από την παγωμένη θάλασσα και τα χιονισμένα νησιά μέχρι εκεί που φτάνει το βλέμμα. Μεγάλοι σχηματισμοί 
πάγου που προεξέχουν, φαινομενικά, από το πουθενά.  Είναι μικρά παγόβουνα που δημιουργούνται από την 
πίεση της ανοιχτής θάλασσας που συναντά τον πάγο του παράκτιου αρχιπελάγους, δημιουργώντας ένα 
πραγματικά αρκτικό περιβάλλον. 
Ακούστε τη σιωπή και ζήστε την ηρεμία, ξεκουράστε  τα μάτια σας στο σημείο όπου ο ανεμπόδιστος ορίζοντας 
συναντά τον ουρανό και επαναφορτίστε τις μπαταρίες σας με ενέργεια από τα  λευκά  φωτογραφικά τοπία. 
Άφιξη στο λιμάνι και επιβίβαση στο παγοθραυστικό .  
Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας  θα ξεναγηθούμε στο πλοίο, από  το μηχανοστάσιο  μέχρι τη γέφυρα. Ακούστε 
τον ήχο του τριξίματος του πάγου καθώς αυτός συντρίβεται κάτω από το βάρος του πλοίου. Στην αρχή του 
χειμώνα ο πάγος δεν έχει πάχος μεγαλύτερο από 30-50 cm, αλλά μέσα σε λίγο καιρό  μπορεί να φτάσει τα 2 
μέτρα.Μπορείτε να χαλαρώσετε στο άνετο σαλόνι, απολαμβάνοντας ζεστό χυμό ή ακόμη και να περπατήσετε 
στην παγωμένη θάλασσα. Το πλοίο σταματά και δημιουργεί  μια φυσική «πισίνα» χωρίς πάγο όπου κάθε 
επισκέπτης μπορεί να κολυμπήσει στο σκοτεινό παγωμένο νερό, με ειδικές στολές επιβίωσης. 
 Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην Lulea.  Δείπνο και διανυκτέρευση.  

6η ΗΜΕΡΑ: LULEA  - ΦΑΡΜΑ ΧΑΣΚΥ – ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ  
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και μεταφορά στη φάρμα με τα χάσκι. Προσέχουμε πολύ να έχουμε ντυθεί άνετα και 
ζεστά. Με την άφιξή μας στη φάρμα, τα υπέροχα και αξιολάτρευτα σε όλους χαριτωμένα χάσκι, μας περιμένουν 
με ανυπομονησία για να μας γαυγίσουν φιλικά και να παίξουν μαζί μας κουνώντας μας την ουρά.  
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. Νιώστε τον άνεμο στο πρόσωπό σας και 
ακούστε το ξύσιμο των γεροδεμένων ποδιών στο χιόνι καθώς τρέχετε στο χειμερινό τοπίο . Η περιήγηση με 
έλκηθρο στο Σουηδική Λαπωνία είναι μια μοναδική εμπειρία. Η δύναμη των σκύλων και η ικανότητά τους να 
τραβούν το έλκηθρο με υψηλή ταχύτητα στο χιονισμένο έδαφος, το καθαρό κλίμα και το εκπληκτικό περιβάλλον 
θα σας χαρίσουν μια συγκίνηση που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. 
Γύρω από την φωτιά θα απολαύσουμε ένα “εκδρομικό” γεύμα και καφέ, τσάι ή ζεστό χυμό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και μετά το δείπνο θα αναχωρήσουμε προς αναζήτηση του Βόρειου Σέλαος. 



 

 

Τα βόρεια φώτα(Aurora Borealis) τυλιγμένα σε μαγεία και μυστήριο, ενδέχεται να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε 
σημείο κατά τη διάρκεια της νύχτας και ποικίλλουν σε διάρκεια.  
Για τους Λάπωνες είναι κάτι μυστήριο που πρέπει να σεβόμαστε και να φοβόμαστε. Για κάποιους  είναι  οι 
ψυχές των νεκρών, άλλοι τα συσχετίζουν με κακούς οιωνούς, άλλοι πιστεύουν  ότι δημιουργήθηκαν από κύκνους 
όταν ανταγωνίζονταν ο ένας τον άλλον για να δουν ποιος θα μπορούσε να πετάξει πιο μακριά.  
Δεν έχει σημασία τι ισχύει, σημασία έχει ότι το Βόρειος Σέλας είναι συναρπαστικό και όταν βλέπετε τα φώτα του 
να χορεύουν στον νυχτερινό ουρανό, είναι δύσκολο να μην πιστέψετε ότι στο φαινόμενο εμπλέκεται και λίγη 
μαγεία. 

7η ΗΜΕΡΑ: LULEA – ΑΘΗΝΑ 

Σήμερα, τελευταία μέρα της εκδρομής μας, αποχαιρετούμε τo Βορά και  μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για την  
επιστροφή στην Αθήνα. 

ΠΕΡΙΛΑΝΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Αεροπορικά εισιτήρια   Αθήνα – Ροβανιέμι – Λούλεα -  Αθήνα 

• Έξι διανυκτερεύσεις σε 4 αστέρων ξενοδοχεία στο Ροβανιέμι, την Χαπαράντα και την Λούλεα 

• Χρήση σάουνας στα ξενοδοχείο όπου διαθέσιμη 

• Ασύρματο internet στο ξενοδοχείο όπου διαθέσιμο 

• Πρωινό μπουφέ καθημερινά 

• Δείπνα καθημερινά με τα εορταστικά μπουφέ συμπεριλαμβανομένων 

• Γεύματα καθημερινά 

• Μεταφορά και επίσκεψη στο χωριό του Αϊ Βασίλη στο Ροβανιέμι 

• 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 και είσοδος στο Ζωολογικό κήπο της Ράνουα 

• Ειδικοί τοπικοί αρχηγοί κατά την διάρκεια των δραστηριοτήτων 

• Αρχηγός εκδρομής από την Αθήνα 

• ΦΠΑ, Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης 

• Ενημερωτικό έντυπο (3 ημέρες πριν την αναχώρηση) 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΝΒΑΝΟΝΤΑΙ 

• Ότι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 
• Φόροι αεροδρομίων 

ΤΙΜΕΣ 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο: 2230€ 
Τιμή μονίκλινου: 2830€ 
Παιδί έως 11 ετών στο δωμάτιο των γονιών: 1970€ 
Φόροι αεροδρομίων: 390€ 

Σημείωση: Συνιστούμε να έχετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης – ασθένειας 


