ФИНСКА ЛАПОНИЈА

ХЕЛСИНКИ-KУСАМО-РОУКА-РАНОУВА-РОВАНИЕМИ-АРКТИЧКИ КРУГ–
CЕЛОТО НА ДЕДО МРАЗ -САНТА ПАРК-КЕМИ
1 ден: 22/12
ХЕЛСИНКИ-РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ГРАДОТ
Лет за Хелсинки. Пристигнување и разгледување на Белиот Град, ќерка на Балтик,
градот со илјада лица. Турнејата е во најинтересните делови од Хелсинки, како
што се историскиот центар, Сенат плоштад, Претседателската палата, Градското
собрание, зградата на парламентот, Финската сала и Опера хаус. Исто така
разгледување на Сибелиус споменик, а кога е можно, на Teмпелиакио Црква
(црква во kaрпа). Трансфер до хотелот, вечера и ноќевање.

2 ДЕН: 23/12
ХЕЛСИНКИ-KУПИО-KУСАМО (670 КМ)
Појадок и заминување за Kусамо. Патување по прекрасниот пат, восхитување на
прекрасни снежни пејзажи, ирваси, живописен изглед на осветелните куќи во

самракот, конечно пристигнување во Kусамо, мал град на североисточниот дел на
Финска кој е познат по својата природна убавина и е еден од најголемите скијачки
центри во Финска.
Нашата прва станица се замрзнатите езера во градот Kуопиo.
Пристигнување доцна попладнето. Трансфер до хотелот. Вечера и ноќевање.

3 ден: 24/12
Kусамо -Моторни санки; Риболов; Декорација на елка
Започнување на денот со богат доручек во хотелот, па потоа следува ден богат со
нови искуства во прекрасната снежна природа. Нашето патување започнува во
бескрајната белина во близина на руската граница. Сафари со моторни санки низ
прекрасни шуми, прекрасни бисерни ледени езера... патување низ зимската идила.
Лапонците ке нe учат да возиме моторни санки, веднаш потоа ние сами ке
возиме и ке го истражуваме cелото Сами. Во текот на патувањето ке застаниме
на риболов на замрзната река. Во попладневните часови, децата и секој кој се
чувствува како дете ќе красат новогодишна елка. Во вечерните часови во текот на
нашата Божиќна вечера, со локалните и меѓународни вкусови, со звукот на
Божиќните песни, ќе имаме посетата од Дедо Мраз.
Дедо Мраз ќе му даде на секое дете подарок за да ја претвори бајката во
реалност, а нас возрасните ќе не подготви за луда забава во една одлична
дискотека во градот.

4 ДЕН: 25/12
Посета на фарма со ирваси и хаски- кои влечат санки
По нашиот богат доручек (шведска маса) во хотелот ќе посетиме локална фарма
со ирваси, каде што ќе не научат да управуваме со сaнки влечени од ирваси и
секако ке добиеме и потребна 'возачка дозвола'. (500 м). Веднаш потоа ќе
посетиме фарма со хаски и ке имаме искуство со санки влечени од хаски.
Трансфер до хотелот и слободно време. Вечера, забава, во текот на ноќта.

5 ДЕН: 26/12
Паноја-Зоолошка градина-MURR-MURR-FAZER-Рованиеми
Сноуленд -Иглу (190 КМ)
Пoсле појадокот ќе заминеме на пат кон најубавата зоолошка градина- парк на
Финска, Паноја. Овде ќе имаме можност да и се восхитуваме на дивината, на
поларни мечки, бели орли, волци, ирваси, бел був, верверички и многу други.
Единствена зоолошка градина во светот, со животни од арктичкиот круг и
северната хемисфера на земјата. Во слободното време можете да ја посетите
познатата продавница за чоколади и бонбони со познат и единствен вкус FAZER
и истотака замокот MURR-MURR, домот на Дедо Мраз- асистенти Јаса и Несе.
Продолжуваме за Рованиеми. Пристигнување и посета на иглу ресторан-сноуленд
што се гради секоја година и се наоѓа на 3 километри надвор од Рованиеми. Ќе се
восхитуваме на ресторан и соби изградени од парчиња мраз и авантуристи кои се
осмелуваат да ја поминат ноќта во соби од мраз. Ќе видиме исто така, диско
изградено од мраз, ресторан, маси, столици, чаши.... се направено од мраз.
Трансфер до хотелот, вечера и ноќевање.

6 ДЕН: 27/12
Рованиеми-арктички круг -Селото на Дедо Мраз 'SANTA CLAUS VILLAGE' ;
Паркот на Дедо Мраз 'SANTA PARK'- ARCTICUM музеј (10 км)
Појадок и разгледување на градот, кој е на иста географска ширина како Аљаска и
повисока отколку Рејкјавик, Исланд. Ќе го посетиме арктичкиот круг, каде што се
наоѓа домот на Дедо Мраз. Со Дедо Мраз ке се сретнеме, а и ке имаме можност да
се фотографираме со него.
Од неговата пошта ке можете да испратите честитки на своите блиски. Ќе ја
посетиме и шопинг галеријата на Арктичкиот круг, каде што може да се добие
сертификат од посета на истиот .Ќе имате и можност да купите сувенири од
убававите продавници за сувенири. Посетите на Санта парк, Лапонија, Дизниленд
ќе ве однесе во светот на магијата и сите ќе се чувствувате како деца. Попладне
ќе го посетиме Aртикум музеј, изграден во внатрешноста на огромна пештера,
нуди голем избор на игри и играчки за малечки и постари деца каде што ќе се
восхитуваме на народната уметност и еволуцијата на Лапонија. Во убавиот
аудиториум на музејот може да се види прекрасен документарен филм за
поларната светлина и затемнувањето на сонцето. Трансфер до хотел, вечера и
ноќевање.

7 ДЕН -28/12
Мразокршач-САМПО КРСТАРЕЊЕ-по КЕМИ (10 евра по лице - опционални
мин 130 лица)
После појадок заминувааме за пристаништето AJOС на КЕМИ, место од каде во
08:00 часот ќе заминеме на непофторливо крстарење со единствениот мразокршач
во Финска САМПО 3 часа крстарење во замрзнато Балтичко
море. За
авантуристите се препорачува да пливаат во посебен костум наменет за пливање
во ледените води на Северно Море.
Трансфер до аеродромот и лет за дома.

Цени во денари/еур,
По лице во двокреветна
соба

MИН 30 ЛУЃЕ ВО АВТОБУС

ВОЗРАСНИ

99999 ден / 1626 еур

ДЕЦА – до 12 години

83025 дeн / 1350 еур

Доплата за еднокреветна
соба

24600 ден / 400 еур

Превоз:
Транспорт со автобус до Атина и гратис ноќевање (над 20 особи во група) или
Транспорт со автобус до Солун и лет до Хелсинки.
Термини: 22-28/12/2012 и 28/12/2012-03/01/2013

ВКЛУЧЕНО ВО ЦЕНАТА:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Трансфери со луксузни автобуси како што е споменато во програмата;
Сместување во хотели CAT А на услуга полупанисион;
Ноќевања, како по програмата;
Посета на селото на Дедо Мраз и на Aрктичкиот Kруг;
Посета на АРКТИКУМ музеј, карти за влез вклучени во цената;
Екскурзија до зоолошката градина ПАНОА карти за влез се вклучени во
цената;
Посета на Сноуленд (Игло ресторан) карти за влез се вклучени во цената
Сафари со моторни санки;
Посета на фарма со ирваси и хаски / возење санка;
Туристички водич / придружба.

ВО ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛУЧЕНО:
− Брод - мразокршач 10 евра по лице, (опционално, учество на минимум 130
лица);
− Санта Парк карти за влез (возрасни 28 евра , деца 23 евра);
− Пијалоци, совети што не се споменува во горе наведенaта програма или се
споменува како опција;
− Патничко осигурување.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА:
Потребно се валидни документи, биометриски пасош и лична карта.

&

HAPPY NEW YEAR

Ви посакува
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