
 
 
 
 
 
 

  ΛΛααππωωννίίαα  ~~  ΦΦιιννλλααννδδίίαα  --  ΣΣοουυηηδδίίαα 

 

  ΔΔύύοο  ΔΔιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  ΠΠάάγγοουυ//ΓΓυυάάλλιιννοο  ΙΙγγκκλλοούύ!!!!!!  

ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  μμεε  ΠΠααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό,,  ΒΒόόρρεειιοο  ΣΣέέλλααςς  
 

ΕΕλλσσίίννκκιι,,  ΚΚοουυόόππιιοο,,  ""ΣΣααφφάάρριι""  μμεε  SSnnoowwmmoobbiilleess,,    ΦΦάάρρμμαα  ΤΤααρράάννδδωωνν,,  ΒΒόόλλτταα  μμεε  έέλλκκηηθθρραα  

ΤΤααρράάννδδωωνν,,  ΚΚοούύοουυσσααμμοο,,  ""ΣΣααφφάάρριι""  μμεε  ΧΧάάσσκκιιςς,,  ΡΡοοββααννιιέέμμιι//ΧΧωωρριιόό  ττοουυ  ΆΆγγιιοουυ  ΒΒαασσίίλληη,,    

ΛΛοούύλλεεοο,,  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  μμεε  ΠΠααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό,,  ΣΣττοοκκχχόόλλμμηη    

ΈΈνναα  ""ααρρκκττιικκόό""  ττααξξίίδδιι  γγεεμμάάττοο  σσυυννααρρππαασσττιικκέέςς  εεμμππεειιρρίίεεςς  μμέέσσαα  σσεε  ππααρρααμμυυθθέέννιιαα  ττοοππίίαα!!!!!!  
  

ΈΈνναα  χχεειιμμωωννιιάάττιικκοο  εεοορρτταασσττιικκόό  ττααξξίίδδιι  μμεε  φφόόννττοο  ττοο  λλεευυκκόό..  
  

ΑΑςς  δδρραασσκκεελλίίσσοουυμμεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ββοορρρράά  μμεε  ττιιςς  μμααγγιικκέέςς  μμππόόττεεςς  ττοουυ  ……  

γγίίγγαανντταα  ττωωνν  ππααρρααμμυυθθιιώώνν!!  
  

ΕΕλλσσίίννκκιι  κκααιι  ΣΣττοοκκχχόόλλμμηη  θθαα  μμααςς  ββάάλλοουυνν  σσττοο  κκλλίίμμαα  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν..  
  

ΤΤοο  ΧΧωωρριιόό  ττοουυ  ΆΆγγιιοουυ  ΒΒαασσίίλληη  θθαα  μμααςς  μμυυήήσσεειι  σσττοο  ππννεεύύμμαα  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν..  
    

ΤΤαα  ΣΣααφφάάρριι  μμεε  χχάάσσκκιιςς,,  ττααρράάννδδοουυςς  κκααιι  ssnnoowwmmoobbiilleess  θθαα  μμααςς  μμυυήήσσοουυνν  σσττηηνν  

ππεερριιππέέττεειιαα..  
  

ΤΤοο  ΒΒόόρρεειιοο  ΣΣέέλλααςς  θθαα  μμααςς  δδεείίξξεειι  ππωωςς  ηη  φφύύσσηη  εείίννααιι  οο  κκααλλύύττεερροοςς  ζζωωγγρράάφφοοςς..  
  

ΗΗ  ββοουυττιιάά  ααππόό  ττοο  ππααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό  ξξεεππεερρννάά  κκάάθθεε  φφαανντταασσίίαα..    
  
  

ΚΚααιι  ππάάννωω  ααππ΄́  όόλλαα::  ηη  δδιιααμμοοννήή  σστταα  ΓΓυυάάλλιινναα  ΙΙγγκκλλοούύ  σσττοο  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  ΠΠάάγγοουυ  θθαα  

εείίννααιι  ηη  κκααλλύύττεερρηη  εεμμππεειιρρίίαα  σσττηη  ζζωωήή  μμααςς  κκααιι  σσττηη  ββααλλίίττσσαα  ττωωνν  ττααξξιιδδιιωωττιικκώώνν  μμααςς  

ααννααμμννήήσσεεωωνν!!!!!!  

1100  μμέέρρεεςς 

ΌΌλλοοιι  οοιι  εείίσσοοδδοοιι  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  ττιιμμήή    

ΔΔύύοο  ΔΔιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  ΠΠάάγγοουυ//ΓΓυυάάλλιιννοο  ΙΙγγκκλλοούύ    

ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  μμεε  ΠΠααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό,,  ""ΚΚυυννήήγγιι""  ΒΒοορρεείίοουυ  ΣΣέέλλααοοςς  

ΗΗμμιιδδιιααττρροοφφήή  σσεε  όόλλοο  ττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  μμεε  ΕΕοορρτταασσττιικκάά  ΔΔεείίππνναα      



 

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  κκααιι  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάά  σσττηηνν  ΦΦιιννλλααννδδιικκήή  κκααιι  ΣΣοουυηηδδιικκήή  

ΛΛααππωωννίίαα  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΟΟιι  κκααλλύύττεερρεεςς  σσττιιγγμμέέςς  μμααςς  
 

 

❖❖  ΔΔιιααμμοοννήή  σσεε  εεππιιλλεεγγμμέένναα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  44**  

❖❖  ΔΔύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  ΠΠάάγγοουυ//ΓΓυυάάλλιιννοο  ΙΙγγκκλλοούύ  σσττοο  ΡΡοοββααννιιέέμμιι,,    

μμιιαα  εεμμππεειιρρίίαα--ζζωωήήςς  ααππόό  μμόόννηη  ττηηςς!!!!!!  

❖❖  ΗΗμμιιδδιιααττρροοφφήή  κκααθθηημμεερριιννάά,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  

δδεείίππννοο  σσττοο  ΕΕλλσσίίννκκιι,,  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάάττιικκοο  δδεείίππννοο  σσττοο  ΛΛοούύλλεεοο        

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  ύύψψοουυςς  7755  μμέέττρρωωνν  ΠΠύύρργγοο  ΠΠοουυίίχχοο  σσττοο  ΚΚοουυόόππιιοο  γγιιαα  νναα  ααπποολλααύύσσοουυμμεε  

ττηηνν  κκααττααππλληηκκττιικκήή  θθέέαα  

❖❖  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  μμααςς::  ""NNoorrtthheerrnn  LLiigghhttss  HHuunnttiinngg""  ~~  ""ΚΚυυννήήγγιι  

ΒΒοορρεείίοουυ  ΣΣέέλλααοοςς""  γγιιαα  ΔΔΥΥΟΟ  μμέέρρεεςς!!!!!!  

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσεε  ππααρρααδδοοσσιιαακκήή  ΛΛααππωωννιικκήή  φφάάρρμμαα  ττααρράάννδδωωνν  κκααιι  ββόόλλτταα  μμεε  έέλλκκηηθθρραα  

ττααρράάννδδωωνν    

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΠΠάάρρκκοο  ΆΆγγρριιααςς  ΖΖωωήήςς  ττηηςς  ΡΡάάννοουυαα  

❖❖  ΣΣααφφάάρριι  μμεε  χχάάσσκκιιςς  γγιιαα  μμιιαα  μμεεγγάάλληη  δδιιααδδρροομμήή  55  χχιιλλιιόόμμεεττρρωωνν  

❖ ΣΣααφφάάρριι  μμεε  ssnnoowwmmoobbiilleess  

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  μμοουυσσεείίοο  AArrkkttiikkuumm  σσττοο  ΡΡοοββααννιιέέμμιι    

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  χχωωρριιόό  ττοουυ  ΆΆγγιιοουυ  ΒΒαασσίίλληη    

❖❖  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ΑΑρρκκττιικκοούύ  ΚΚύύκκλλοουυ  

❖❖  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  μμεε  ππααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό!!  

❖❖  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  κκααιι  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττοο  ΕΕλλσσίίννκκιι  

❖❖  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη  κκααιι  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ΣΣττοοκκχχόόλλμμηη  

❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ππεερρίίφφηημμοο  ΜΜεεττρρόό  ττηηςς  ΣΣττοοκκχχόόλλμμηηςς,,  οο  σσττααθθμμόόςς  TTeennssttaa    

        ττοουυ  οοπποοίίοουυ  κκοοσσμμεείίττααιι  μμεε  ττοουυςς  σσττίίχχοουυςς  ττοουυ  ΈΈλλλληηνναα  πποοιιηηττήή  ΓΓιιάάννννηη  ΡΡίίττσσοουυ  

❖❖  ΈΈμμππεειιρροοςς  ΈΈλλλληηννααςς  ααρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  



 

1η μέρα: Αθήνα - Ελσίνκι, Περιήγηση, Χριστουγεννιάτικο Δείπνο  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Φινλανδίας, το Ελσίνκι. Άφιξη και περιήγηση στην 
γοητευτική "κόρη της Βαλτικής", όπως αποκαλούν το Ελσίνκι, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την 
κεντρική πλατεία της Γερουσίας, τον ορθόδοξο ναό Ουσπένσκι, το Προεδρικό Μέγαρο, την Εθνική Βιβλιοθήκη Oodi, 
το όνομα της οποίας προέρχεται από την ελληνική λέξη ωδή, τον εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής Σιδηροδρομικό 
Σταθμό, τη Βουλή, το Εθνικό Μουσείο, το πάρκο του μεγάλου μουσουργού της Φινλανδίας Σιμπέλιους κ.ά. Στη 
συνέχεια θα απολαύσουμε την χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στις παραδοσιακές υπαίθριες αγορές της πόλης και θα 
γευτούμε τοπικές γεύσεις στην κλειστή αγορά τροφίμων. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SCANDIC 
GRAND MARINA 4* (www.scandichotels.com). Χριστουγεννιάτικο Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Ελσίνκι - Κουόπιο  
Πρωινή αναχώρηση για το Κουόπιο (Kuopio), μια πόλη της κεντρικής Φινλανδίας, που περιβάλλεται από τη λίμνη 
Κάλαβεσι. Φθάνοντας, θα επισκεφθούμε τον Πύργο Πουίχο (Puijo Tower) ύψους 75 μέτρων και θα απολαύσουμε την 
καταπληκτική θέα στην πόλη που μαζί με τις λίμνες και τα όμορφα νησιά συνθέτουν ένα μοναδικό μωσαϊκό φυσικού 
κάλλους. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ους. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SCANDIC 
KUOPIO 4* (www.scandichotels.com). Διανυκτέρευση.  

 
3η μέρα: Κουόπιο, Σαφάρι με Χάσκις, Βόρειο Σέλας 
Σήμερα το πρωί θα μεταβούμε σε ένα αγρόκτημα χάσκις για να συναντήσουμε τα υπέροχα αυτά σκυλιά, να 
ενημερωθούμε για τη ζωή τους και την φύση της περιοχής, αλλά και για μια ακόμα συγκλονιστική αρκτική εμπειρία: το 
"σαφάρι με χάσκις", είναι μια μεγάλη διαδρομή 5 χιλιόμετρων, που θα διανύσουμε με έλκηθρο που το σέρνουν χάσκις! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και στη συνέχεια, αν είμαστε βέβαια τυχεροί, θα μπορέσουμε να θαυμάσουμε 
το υπερθέαμα του Βορείου Σέλαος (Aurora Borealis), με μία δραστηριότητα που προσφέρει το Γραφείο μας: το 
περίφημο Northern Lights Hunting ~ "Κυνήγι" του Βορείου Σέλαος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

http://www.scandichotels.com/
http://www.scandichotels.com/


 

4η μέρα: Κουόπιο - Κούουσαμο, Βόρειο Σέλας 
Πρωινή αναχώρηση για το Κούουσαμο (Kuusamo) που 
βρίσκεται στη διοικητική περιφέρεια της Βόρειας 
Οστροβοθνίας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
SCANDIC RUKAHOVI 4* (www.scandichotels.com). 
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: Κούουσαμο, Σαφάρι με Snowmobiles 
Σήμερα το πρωί, φορώντας τις ειδικές στολές που θα μας 
κρατήσουν ζεστούς, θα ξεκινήσουμε το σαφάρι μας με 
snowmobiles (μηχανοκίνητα σκούτερ χιονιού) πάνω από 
παγωμένες λίμνες και ποτάμια μέσα στο δάσος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.   
 

6η μέρα: Κούουσαμο - Ράνουα, Πάρκο Άγριας Ζωής - Ροβανιέμι, Ξενοδοχείο Πάγου/Γυάλινο Ιγκλού 
Πρωινή αναχώρηση για το Πάρκο Άγριας Ζωής που βρίσκεται στη 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. Μετά την επίσκεψή μας θα 
συνεχίσουμε για το Ροβανιέμι, την πρωτεύουσα της Φινλανδικής Λαπωνίας. Άφιξη και τακτοποίηση σε γυάλινα ιγκλού 
στο ξενοδοχείο πάγου ARCTIC SNOWHOTEL & GLASS IGLOOS (www.arcticsnowhotel.fi). Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
Η πολική νύχτα και πιθανότατα το Βόρειο Σέλας που θα θαυμάσετε μέσα από την γυάλινη οροφή των ιγκλού, 
σας επιφυλάσσουν μια τις πιο "δυνατές" εμπειρίες της ζωής σας!!!   

http://www.scandichotels.com/
http://www.arcticsnowhotel.fi/


 

7η μέρα: Ροβανιέμι, Φάρμα Ταράνδων, Βόλτα με Έλκηθρο, Arktikum, Χωριό του Άγιου Βασίλη Ξενοδοχείο 
Πάγου/Γυάλινο Ιγκλού 
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε μια παραδοσιακή 
Λαπωνική φάρμα ταράνδων 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 συναρπαστική 
εμπειρία. Στη συνέχεια  θα επισκεφθούμε το μουσείο 
Arktikum, στο οποίο θα γνωρίσουμε την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Αρκτικής, καθώς και τον τρόπο ζωής των 
Λαπώνων. Τέλος, μας περιμένει 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. Στη συνέχεια Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. Και ακόμα μια πολική 
νύχτα σας περιμένει να την αγναντέψετε μέσα από τη 
γυάλινη οροφή των ιγκλού!   



 
8η μέρα: Ροβανιέμι - Λούλεο, Κρουαζιέρα με Παγοθραυστικό, Πρωτοχρονιάτικό Δείπνο 
Πρωινή αναχώρηση για Λούλεο (Luleå), όπου μας περιμένει άλλη μια συναρπαστική εμπειρία: η εκπληκτική 
κρουαζιέρα με παγοθραυστικό! Ειδικές θερμικές στολές οι οποίες διατίθενται σε όλους όσους επιθυμούν να 
βουτήξουν στα παγωμένα νερά κατά την στάση που θα πραγματοποιήσει το πλοίο - μια εμπειρία από μόνη της! 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CLARION SENSE LULEA 4* (www.clarionsense.se). Πρωτοχρονιάτικό Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.  
 

 
9η μέρα: Λούλεο - Στοκχόλμη, Περιήγηση  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Σουηδίας, την Στοκχόλμη, το "διαμάντι του βορρά" ή  
την "Βενετία του Βορρά", όπως επονομάζεται, καθώς είναι κτισμένη πάνω σε 14 νησιά. Άφιξη και σύντομη περιήγηση 
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το Δημαρχείο, την Όπερα και τους βασιλικούς κήπους. Στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη Gamla Stan, την ομορφότερη μεσαιωνική πόλη της Βόρειας Ευρώπης 
και θα δούμε το Ανάκτορο, το Κοινοβούλιο, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και το μουσείο Νόμπελ, αφιερωμένο στο 
ομώνυμο βραβείο και τον εμπνευστή του Άλφρεντ Νόμπελ. Τέλος, θα επισκεφθούμε (προαιρετικά, το εισιτήριο δεν 
περιλαμβάνεται) το μουσείο Βάσα, που είναι ένα πλοίο του 17ου αιώνα, το οποίο έχει μετατραπεί σε ναυτικό μουσείο. 
Το συγκεκριμένο πλοίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι το 1628 και ανελκύστηκε μετά από 333 χρόνια. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε το περίφημο Μετρό της Στοκχόλμης, ο σταθμός Tensta του οποίου κοσμείται με τους στίχους του 
ποιήματος "Γράμμα στον Ζολιό-Κιουρί" του Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου: "Να βάζουν όλη την καρδιά τους για τη 
λευτεριά και την ειρήνη". Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο SCANDIC ANGLAIS 4* (www.scandichotels.com). Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
 
10η μέρα: Στοκχόλμη - Αθήνα  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για την Αθήνα.  
Ένα υπέροχο ταξίδι ολοκληρώθηκε, όμως οι αναμνήσεις, οι εμπειρίες και οι εικόνες του θα σας συνοδεύουν 
για πάντα!  
 

http://www.clarionsense.se/
http://www.scandichotels.com/


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

παραλειφθεί κάτι •Στα δείπνα δεν περιλαμβάνονται τα ποτά •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 

ΤΤιιμμήή  κκααττ’’  άάττοομμοο                      2244  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ    ,,  1100  μμέέρρεεςς                                                  
 

Δίκλινο                       2995 €        

3ο άτομο έως 12 ετών         2595 € 

Μονόκλινο                            3995 €                           

 

 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: + € 500  

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

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΕΛΣΙΝΚΙ, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES 

 

Οι πτήσεις μας  

 

 

1η μέρα 
 

A3 764 ΑΘΗΝΑ - ΕΛΣΙΝΚΙ 08:55 - 12:40 

9η μέρα SK 009 ΛΟΥΛΕΟ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

 

13:10 - 14:30 
 

10η μέρα A3 761 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΑΘΗΝΑ 

 

12:30 - 17:00 
 

 

 

❖ Εννέα διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, οι δύο εκ 

των οποίων είναι σε γυάλινα ιγκλού στο ξενοδοχείο πάγου! 

❖ Ημιδιατροφή καθημερινά   

❖ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος  

❖ Βόλτα με έλκηθρα ταράνδων, σαφάρι με χάσκις και με 

snowmobiles 

❖ Κρουαζιέρα με παγοθραυστικό! 

❖ Επίσκεψη στο χωριό του Άγιου Βασίλη  

❖ Πιστοποιητικό Αρκτικού Κύκλου 

❖ Επίσκεψη στο Πάρκο Άγριας Ζωής της Ράνουα και στο 

μουσείο Arktikum στο Ροβανιέμι  

❖ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρόγραμμά μας: Northern Lights 

Hunting ~ Κυνήγι Βορείου Σέλαος για ΔΥΟ μέρες! 
❖ Επίσκεψη στο περίφημο Μετρό της Στοκχόλμης 

❖ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 

έως 75 ετών 

❖ Φ.Π.Α. 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    

❖❖  Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα   



 



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. 
 


