НОВА ГОДИНА 2018 В РОВАНИЕМИ, ЛАПЛАНДИЯ ДИРЕКТЕН ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ
30.12.2017 - 04.01.2018
6 дни/5 нощувки
Лапландия е на север, много на север. Там, където сезоните имат свой собствен ритъм,
където дните и нощите продължават по 24 часа и където приказно сияние озарява небето
поне 200 пъти в годината. Лапландия?
Да, там където е домът на Дядо Коледа.
ПРОГРАМА
30.12.2017
Излитане с полет от София за Рованиеми в 10:00 ч. Кацане в Рованиеми в 14:00 ч. и трансфер
до хотел. Информационна среща около 15:00 часа.Настаняване. Нощувка.
31.12.2017
08:00 – 09:00 Закуска в хотела.
10:00 – 13:00 Екскурзия в “Селцето на Дядо Коледа” (включена в цената).
Посещение на селото на Дядо Коледа, пощата на Дядо Коледа, където можете да изпратите
истинско писмо с желания до Дядо Коледа за следващата Коледа, посещение на офиса на
Дядо Коледа и запознаване с истинския Дядо Коледа, посещение на сувенирните магазини в
селото на Дядо Коледа. Героично прекосяване на Северния Полярен Кръг. На всички герои се
връчва сертификат за това събитие.
13:00 – 16:00 Екскурзия в “Санта Парк” (включена в цената на Вариант 1)
Посещение на пещерата на приказните елфи. Тук ви очакват много развлечения! „Магическо
влакче” ще ви понесе през четирите годишни времена, в подземни работилници и училище за
елфи, което очаква нови ученици, от където всички «випускници» ще получат почетното
звание «Елф – истински помощник на Дядо Коледа и веднага ще могат да пристъпят към
приготвянето на подаръци. Програма с елфски танци и дискотека.
В парка е интересно както за деца, така и за възрастни, в пещерата е топло и безопасно.
17:00 – 20:00 ч. Празнична Новогодишна програма в хотела (за тези, които имат включена
Новогодишна вечеря в хотела)
20:00 – 24:00 ч. Посрещане на Нова година 2017
Вариант 1 - Посрещане на Нова година в хотела
Вариант 2 - Посрещане на Нова Година в Санта Парк
01.01.2018
08:00 – 10:00 ч. Закуска в хотела.

10:00 - 12:30 Допълнителна екскурзия “На гости на троловете” (€90/възрастен, €60/деца 4-12
г.)
Попадате в приказното селце, където живеят троловете от хилядолетия. Ще видите цяло
семейство горски тролове, ще послушате разказите на най-стария от тях, ще вземете участие
в приготвянето на традиционни ястия и ще опитате напитките на троловете, ще послушате
балади в изпълнение на местни музиканти, както и зимни забави и много други. Обяд при
троловете.
13:30 - 17:00 Допълнителна екскурзия “Екскурзия до Еленскатa ферма” ( €90/възрастен,
€60/деца 4-12 г.)
Автобусна екскурзия, с която ще посетите ферма за елени, разположена на Полярния Кръг.
Ще се запознаете с живота на елените, ще се научите да управлявате еленски впряг и ще
получите документ за право на управление на еленски впряг. Обяд.
02.01.2018
08:00 – 10:00 ч. Закуска.
11:00 – 16:10 ч. Допълнителна екскурзия "Посещение на арктическия зоопарк Рануа"
(€95/възрастен, €75/деца 4-12 г.)
Рануа - най-северния зоопарк на света, 80 км от Рованиеми.Там ще можете да видите
животни и птици обитаващи полярната зона в естествената за тях среда. Обяд в ресторанта
Рануа (шведска маса, национална кухня).
03.01.2018
08:00 - 10:00 ч. Закуска.
10:00 – 13:30 ч. Допълнителна екскурзия по желание “Посещение на ферма за кучета”.
(€125/възрастен, €95/деца (4-12 г.).
Мини екскурзия във фермата. Сафари в дивата лапландска гора на кучешки впряг (30 мин., 5
км). Семейните шейни могат да поберат до 4 човека. След вълнуващото сафари ще се
насладите на топъл чай и супа, плодови напитки, кафе и бисквити.
17:00 – 20:00 ч. Допълнителна екскурзия “В търсене на Снежната кралица” с вечеря в
ледения ресторант. ( €130/възрастен, €90/деца (4-12 г.)
По следите на Герда ще стигнете до ледения дворец на Снежната кралица. По пътя ще
срещнете разбойници и възрастна лапландка, които ще Ви помогнат в търсенето. Снежната
Кралица ще ви чака в своите владения, но за да влезете в нейния замък първо ще трябва да
решите ледените й пъзели.
Ако желаете можете да останете в замъка за вечеря. Меню: сьомга на скара с картофено пюре
и сос от дива къпина, топъл ягодов пирог, чай или кафе.
04.01.2018
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Рованиеми и излитане за София
в 13:00 ч. Кацане на летище София в 17:00 ч.
*Дните на провеждане на екскурзиите могат да бъдат променени.
*Допълнителните екскурзии по програмата могат да бъдат записвани и потвърждавани само
предварително. На място няма да бъде възможно записване за допълнителни екскурзии!

ЦЕНИ ПО ПРОГРАМАТА
*Цените са валидни за резервации, направени до 15.07.2017 г.
Тип стая

ХОТЕЛ SANTASPORT 4*

ХОТЕЛ AAKENUS 3*
Вариант 1

Вариант 2

Вариант 1

Вариант 2

Възрастен в двойна
стая

1399

1609

1512

1698

Възрастен в
единична стая

1806

2016

2010

2170

Възрастен на
допълнително легло

1157

1367

1165

1325

Дете на
допълнително легло

1135

1310

1150

1275

Възрастен във
фамилна стая
Premium

-

-

1665

1825

Възрастен на
допълнително легло
във фамилна стая
Premium

-

-

1165

1325

Дете на
допълнително легло
във фамилна стая
Premium

-

-

1150

1275

Доплащане за
стандартна вечеря пакет 4 вечери

60

60

-

-

AAKENUS HOTEL 3* - Настаняване 2-ма възрастни + 1 дете или 3-ма възрастни;
**SANTASPORT HOTEL 4* - Настаняване на 2-ма възрастни + 1 дете или 3-ма възрастни в двойна стая,
настаняване на 2-ма възрастни + 2 деца, 3-ма или 4-ма възрастни във фамилна стая

ЦЕНИ ПО ПРОГРАМАТА

*Цените са валидни за резервации, направени до 15.07.2017 г.
Тип стая

ХОТЕЛ SOKOS
VAAKUNA 4*

ХОТЕЛ POHJANHOVI 4*

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 1

Вариант 2

Възрастен в двойна
стая

1685

1770

1715

1925

Възрастен в единична
стая

2160

2245

1959

2169

Възрастен на
допълнително легло

1335

1420

1591

1801

Възрастен в
тематична стая
(Christmas/Arctic
Circle)

1823

1908

-

-

Дете в тематична
стая (Christmas/Arctic
Circle)

1748

1868

-

-

Дете на
допълнително легло

1235

1345

1356

1531

Доплащане за
стандартна вечеря
възрастен - пакет 4
вечери
Доплащане за
стандартна вечеря
дете - пакет 4 вечери

168

168

144

144

112

112

72

72

* SOKOS HOTEL 4*, POHJANHOVI HOTEL 4* - Настаняване 2-ма възрастни + 1 дете или 3-ма възрастни;
За деца се считат деца на възраст от 2 до 11.99 години.

ЦЕНИТЕ СА В ЕВРО НА ЧОВЕК ЗА ПАКЕТ ОТ 5 НОЩУВКИ
Плащането се извършва в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR
Вариант 1
Цените включват:
•Самолетни билети София – Рованиеми - София
•Летищни такси по всички полети
•Трансфери летище-хотел-летище
•5 нощувки в избрания от Вас хотел в Рованиеми на база Закуска
•Екскурзия до Селцето на Дядо Коледа
•Гид на руски/английски език
•Новогодишна вечеря в хотела на 31.12.2017
•Екскурзия до Санта Парк през деня на 31.12.2017
•Медицинска застраховка с минимално покритие 30 000 EUR
Цените не включват
•Разходи от личен характер
•Допълнителни екскурзии
Вариант 2
Цените включват:
•Самолетни билети София – Рованиеми - София
•Летищни такси по всички полети
•Трансфери летище-хотел-летище
•5 нощувки в хотел в избрания от Вас хотел в Рованиеми на база Закуска
•Екскурзия до Селцето на Дядо Коледа
•Гид на руски/английски език
•Посрещане на Нова година в Санта парк с вечеря
•Медицинска застраховка с минимално покритие 30 000 EUR
Цените не включват:
•Разходи от личен характер
•Допълнителни екскурзии

Допълнителни екскурзии:
Цена на възрастен

Цена на дете
от 4 до 11.99 г.

На гости на троловете

90 EUR

60 EUR

Екскурзия до Еленската ферма

90 EUR

60 EUR

Посещение за зоопарка "Рануа"

95 EUR

75 EUR

Посещение на ферма за кучета

125 EUR

95 EUR

В търсене на Снежната кралица

130 EUR

90 EUR

ПАКЕТ ОТ 5 ЕКСКУРЗИИ

510 EUR

360 EUR

Екскурзия

Начин на плащане
300 EUR депозит на човек при потвърждение на резервацията
Доплащане 100 % до 20.10.2017

