
           

      ΦΦιιννλλααννδδίίαα  
  

ΣΣττηηνν  κκααρρδδιιάά  ττωωνν  ΧΧιιλλίίωωνν  ΛΛιιμμννώώνν    
  
 
 

ΕΕλλσσίίννκκιι,,  ΜΜίίκκκκεελλιι,,  ΣΣααββοοννλλίίνννναα,,  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  μμεε  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  ααττμμόόππλλοοιιοο  

σσττηηνν  λλίίμμννηη  ΣΣάάιιμμαααα,,  ΒΒάάρρκκααοουυςς,,  ΓΓιιοουυββάάσσκκιιλλαα,,  ΤΤάάμμππεερρεε,,  ΝΝόόκκιιαα,,  

ΣΣννααππππεερρττοούύνναα::  ΜΜεεσσααιιωωννιικκόό  κκάάσσττρροο  ΡΡάάσσεεμμπποορργγκκ,,  ΥΥππααίίθθρριιοο  μμοουυσσεείίοο  

ΦΦοορρννγγκκάάρρννττεενν    
 
 
 
 
 
  ΑΑππ’’  εευυθθεείίααςς  ππττήήσσεειιςς  μμεε  AAEEGGEEAANN  AAIIRRLLIINNEESS  γγιιαα  ΕΕλλσσίίννκκιι  

  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  μμεε  ππααρρααδδοοσσιιαακκόό  ααττμμόόππλλοοιιοο  σσττηη  ΣΣααββοοννλλίίνννναα,,  γγιιαα  νναα  ααπποολλααύύσσοουυμμεε  ττοο  ππιιοο  όόμμοορρφφοο  

ττοοππίίοο  ττηηςς  λλίίμμννηηςς  ΣΣάάιιμμαααα  κκααιι  νναα  φφωωττοογγρρααφφήήσσοουυμμεε  ττοο  κκάάσσττρροο  ττηηςς  ππόόλληηςς  ππααννοορρααμμιικκάά  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  κκααλλοοκκααιιρριιννόό  θθέέρρεεττρροο  ΜΜίίκκκκεελλιι,,  μμεε  πποολλλλέέςς  εεξξοοχχιικκέέςς  κκααττοοιικκίίεεςς  σσττιιςς  όόχχθθεεςς  ττηηςς  λλίίμμννηηςς  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ππιιοο  ααυυθθεεννττιικκόό  πποολλύύ--φφωωττοογγρρααφφηημμέέννοο  μμεεσσααιιωωννιικκόό  κκάάσσττρροο  ΡΡάάσσεεννμμπποορργγκκ  

  ΠΠεερρίίππααττοοςς  σσττοο  γγρρααφφιικκόό  ""ΜΜοοννοοππάάττιι  ττωωνν  ΕΕρρωωττεευυμμέέννωωνν""    

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  υυππααίίθθρριιοο  μμοουυσσεείίοο  ΦΦοορρννγγκκάάρρννττεενν    

  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ΓΓιιοουυββάάσσκκιιλλαα,,  μμεε  πποολλλλάά  κκττίίρριιαα  σσχχεεδδιιαασσμμέένναα  ααππόό  ττοονν  δδιιάάσσηημμοο  ΦΦιιννλλααννδδόό  ααρρχχιιττέέκκττοονναα  

ΆΆλλββααρρ  ΆΆααλλττοο    

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  υυππέέρροοχχοο  γγρρααννιιττέέννιιοο  ΚΚααθθεεδδρριικκόό  ννααόό  ττοουυ  ΤΤάάμμππεερρεε    

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  ππααννέέμμοορρφφοο  ΒΒοοττααννιικκόό  κκήήπποο  ΑΑρρμμπποορρέέττοουυμμ  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  ππύύρργγοο  ΝΝαασσιιννέέοουυλλαα  γγιιαα  νναα  ααπποολλααύύσσοουυμμεε  ααππόό  ττοο  ππααρρααττηηρρηηττήήρριιοο  ττηηνν  υυππέέρροοχχηη  θθέέαα  

σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  ττωωνν  ΧΧιιλλίίωωνν  ΛΛιιμμννώώνν  

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηη  ΝΝόόκκιιαα,,  εεκκεείί  ααππόό  όόπποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  ττοο  θθααύύμμαα  ττηηςς  ττηηλλεεππιικκοοιιννωωννίίααςς  

  ΞΞεεννάάγγηησσηη  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΦΦιιννλλααννδδίίααςς,,  ττοο  ΕΕλλσσίίννκκιι  

  ΕΕίίσσοοδδοοςς  σσττηηνν  ΕΕκκκκλληησσίίαα  ττωωνν  ΒΒρράάχχωωνν    

  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΕΕθθννιικκόό  μμοουυσσεείίοο  ττηηςς  ΦΦιιννλλααννδδίίααςς  

  ΕΕμμππεειιρρόόττααττοοςς  ΑΑρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς    

  
ΗΗ  ΦΦιιννλλααννδδίίαα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ααννάάμμεεσσαα  σσττηη  ΣΣοουυηηδδίίαα  ((δδυυττιικκάά)),,  ττηη  ΝΝοορρββηηγγίίαα  ((ββοορρεειιοοδδυυττιικκάά))  κκααιι  ττηη  ΡΡωωσσίίαα  

((ααννααττοολλιικκάά))..  ΒΒρρέέχχεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΒΒοοθθννιικκόό  κκόόλλπποο  ((δδυυττιικκάά))  κκααιι  ττηη  ΒΒααλλττιικκήή  θθάάλλαασσσσαα  ((ννόόττιιαα))..  

ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοουυ  κκρράάττοουυςς  εείίννααιι  ττοο  ΕΕλλσσίίννκκιι  κκααιι  δδεεύύττεερρηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ππόόλληη  ττοο  ΤΤάάμμππεερρεε..  

ΣΣττηηνν  χχώώρραα  ααννήήκκεειι  μμεεγγάάλλοο  ππλλήήθθοοςς  μμιικκρρώώνν  κκααιι  μμεεγγάάλλωωνν  ννηησσιιώώνν,,  εεννώώ  οοιι  αακκττέέςς  ττηηςς  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  

ββααθθιιάά  κκόόλλππωωσσηη..    

   



ΤΤοο  κκύύρριιοο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ττοουυ  ΦΦιιννλλααννδδιικκοούύ  ττοοππίίοουυ  εείίννααιι  οοιι  χχιιλλιιάάδδεεςς  λλίίμμννεεςς,,  πποουυ  κκααλλύύππττοουυνν  

ττοο  1100%%  ττοουυ  εεδδάάφφοουυςς  σσττοο  ννόόττιιοο  κκυυρρίίωωςς  ττμμήήμμαα  ττηηςς  χχώώρρααςς  --  γγιι΄́  ααυυττόό  κκααιι  ηη  ΦΦιιννλλααννδδίίαα  οοννοομμάάζζεεττααιι  

""ηη  χχώώρραα  ττωωνν  ΧΧιιλλίίωωνν  ΛΛιιμμννώώνν""  ((ΣΣάάιιμμαααα,,  ΊΊννααρριι  κκ..άά..))..    

ΤΤοο  δδεεύύττεερροο  ααππόό  τταα  κκύύρριιαα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ  ΦΦιιννλλααννδδιικκοούύ  ττοοππίίοουυ  εείίννααιι  ττοο  μμεεγγάάλλοο  ββόόρρεειιοο  

δδάάσσοοςς  ττωωνν  κκωωννοοφφόόρρωωνν..  ΠΠεεύύκκαα,,  σσηημμύύδδεεςς,,  έέλλαατταα  κκλλππ..  κκααλλύύππττοουυνν  τταα  22//33  ττηηςς  έέκκτταασσηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..    

ΕΕλλάάττεε  νναα  ττααξξιιδδέέψψοουυμμεε  μμααζζίί  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΦΦιιννλλααννδδίίααςς,,  όόπποουυ  ππρρωωττααγγωωννιισσττήήςς  εείίννααιι  τταα  

εεκκππλληηκκττιικκήήςς  οομμοορρφφιιάάςς  φφυυσσιικκάά  ττοοππίίαα!!!!!!    

 

1η μέρα: Αθήνα - Ελσίνκι - Μίκκελι - Σαβονλίννα, Ξενάγηση       

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι. Άφιξη, επιβίβαση στο 

πούλμαν και αναχώρηση με προορισμό την Σαβονλίννα (Savonlinna). Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα 

κάνουμε μια στάση στην πόλη Μίκκελι (Mikkeli), στην οποία βρισκόταν το αρχηγείο των Φινλανδικών ενόπλων 

δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου. Σήμερα η πόλη αποτελεί σημαντικό καλοκαιρινό θέρετρο 

για τους Φινλανδούς, με πολλές εξοχικές κατοικίες στις όχθες της λίμνης. Συνεχίζουμε για την Σαβονλίννα, την 

"πρωτεύουσα της Σάιμαα", όπως επονομάζεται, καθώς η πόλη βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής που 

καταλαμβάνει η λίμνη Σάιμαα (Saimaa), η μεγαλύτερη της χώρας και μια από τις μεγαλύτερες λίμνες γλυκού νερού 

της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και περίπατος στην γραφική παλιά πόλη με τα υπέροχα ξύλινα 

σπιτάκια, που θα μας μεταφέρει σε μιαν άλλη εποχή. Στο τέλος της οδού Λινανκάτου θα έχουμε την ευκαιρία να 

θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το επιβλητικό μεσαιωνικό κάστρο Ολαφινλίννα (του Αγίου Όλαφ) - σήμα 

κατατεθέν της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

 

 

 

2η μέρα: Σαβονλίννα - Κρουαζιέρα με ατμόπλοιο στη λίμνη - Βάρκαους - Γιουβάσκιλα, Ξενάγηση        

Σήμερα το πρωί θα επιβιβαστούμε σε παραδοσιακό ατμόπλοιο και θα απολαύσουμε μια 2ωρη κρουαζιέρα στα 

κρυστάλλινα νερά της λίμνης Σάιμαα με τα χιλιάδες νησάκια και τα  εκπληκτικά τοπία, έχοντας την ευκαιρία να 

φωτογραφίσουμε το κάστρο Ολαφινλίννα εν πλω. Μετά το τέλος της κρουαζιέρας θα αναχωρήσουμε οδικώς για την 

Γιουβάσκιλα (Jyväskylä), με μια σύντομη στάση στο Βάρκαους (Varkaus), που βρίσκεται στο στενό μεταξύ των δύο 

τμημάτων της λίμνης Σάιμαα. Άφιξη στην Γιουβάσκιλα, την πόλη που φιλοξενεί το "Ράλυ των Χιλίων Λιμνών" (Neste 

Oil Rally) και είναι διάσημη για τα κτίριά της, κάποια από τα οποία είναι σχεδιασμένα από τον διάσημο Φινλανδό 

αρχιτέκτονα και βιομηχανικό σχεδιαστή Άλβαρ Άαλτο. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη θα 

περάσουμε από το Πανεπιστήμιο, θα δούμε το χαρακτηριστικό κτίριο του ∆ημαρχείου του Σεϊνετσάλο (Saynatsalo 

Town Hall), το πάρκο Λουοντοπόλκου (Luontopolku), θα διασχίσουμε το κέντρο της πόλης και θα καταλήξουμε στο 

ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  

 
3η μέρα: Γιουβάσκιλα - Τάμπερε, Ξενάγηση, Νόκια       

Πρωινή αναχώρηση για το Τάμπερε (Tampere), την δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Φινλανδίας, που βρίσκεται 

ανάμεσα σε δύο λίμνες: τη Νασιγιάρβι και την Πουχαργιάβι. Άφιξη και ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα σταματήσουμε στο σύμπλεγμα μουσείων Βαπριίσκι, θα δούμε το πολιτιστικό κέντρο και το πανεπιστήμιο, 

θα επισκεφθούμε τον υπέροχο γρανιτένιο Καθεδρικό ναό, τον πανέμορφο Βοτανικό κήπο Αρμπορέτουμ και θα 

ανεβούμε στον Πύργο Νασινέουλα για να απολαύσουμε την υπέροχη πανοραμική θέα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 

στα προάστια της πόλης και συγκεκριμένα στην γειτονική μικρή βιομηχανική πόλη Νόκια, εκεί όπου γεννήθηκε το 

θαύμα της τηλεπικοινωνίας πριν διαδοθεί στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστροφή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

∆ιανυκτέρευση. 



 
4η μέρα: Τάμπερε - Σναππερτούνα, Κάστρο Ράσεμποργκ, Μουσείο Φορνκάρντεν - Ελσίνκι, Ξενάγηση  
Αναχώρηση νωρίς σήμερα το πρωί για την Σναππερτούνα (Snappertuna), όπου φθάνοντας θα επισκεφθούμε το 

μεσαιωνικό κάστρο Ράσεμποργκ του 14ου αιώνα. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στο γραφικό "Μονοπάτι των 

Ερωτευμένων" και θα επισκεφθούμε το υπαίθριο Λαογραφικό μουσείο Φορνγκάρντεν (Forngården Folk Museum) με τα 

παραδοσιακά κτίσματα (το παλαιότερο είναι του 1713), που μας δείχνει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε ένα 

αγρόκτημα της περιοχής. Συνεχίζουμε για την "Κόρη της Βαλτικής", το Ελσίνκι. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την όμορφη κεντρική πλατεία, το Προεδρικό μέγαρο, το ∆ημαρχείο, την 

γρανιτένια "Εκκλησία των Βράχων", τον Καθεδρικό ναό, την ορθόδοξη Εκκλησία και το μνημείο του διάσημου 

μουσουργού της χώρας Σιμπέλιους. ∆εν θα παραλείψουμε φυσικά να επισκεφθούμε το υπέροχο Εθνικό μουσείο με 

εκθέματα σχετικά με τη ζωή και την ιστορία της Φινλανδίας από την λίθινη εποχή έως σήμερα. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

 
5η μέρα: Ελσίνκι - Αθήνα  

Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα.  

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  •Οι ανωτέρω εκδρομές και επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς 

να παραληφθεί κάτι •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

  
  
  
  

  
  
  

 
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: + € 200 

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES 

  

  

  

 ∆ιαμονή σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό 

 Μεταφορές, επισκέψεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  

 2ωρη κρουαζιέρα με παραδοσιακό ατμόπλοιο στην λίμνη Σάιμαα  

 Είσοδος στον πύργο Νασινέουλα στο Τάμπερε 

 Είσοδος στο κάστρο Ράσεμποργκ  

 Είσοδος στο Λαογραφικό μουσείο Φορνγκάρντεν 

 Είσοδος στην Εκκλησία των Βράχων στο Ελσίνκι 

 Είσοδος στο Εθνικό μουσείο στο Ελσίνκι 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 

 Φ.Π.Α. 

  

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

  

ΑΑννααχχώώρρηησσηη  
  

  

99  ΙΙοουυλλίίοουυ  
  

  

~~    55  μμέέρρεεςς  

  

ΤΤιιμμήή  κκααττ΄́  άάττοομμοο  

∆ίκλινο 889955  

3ο άτομο έως 12 ετών      745 

Μονόκλινο        1195 

 

 
Οι πτήσεις μας  

 

1η μέρα A3  764 ΑΘΗΝΑ -  ΕΛΣΙΝΚΙ 10:00 - 13:45 
 

5η μέρα A3 765   ΕΛΣΙΝΚΙ - ΑΘΗΝΑ 14:30 - 18:05 

ΈΈωωςς  1122  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  



 Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα, πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβανόμενα   

 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

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


