
 

 

 

 

 
ΠΑΡΑΚΤΘΔΛΗΑ ΠΡΩΣΟΥΡΟΛΗΑ  

ΣΟ ΥΩΡΗΟ ΣΟΤ ΑΖ ΒΑΗΙΖ 
6 Κέρες 

   

 Ανατώρηζη: 29/12 
 

1η Κέρα: ΙΑΡΛΑΘΑ - ΙΔΒΗ 

πγθέληξσζε ζην Αεξνδξφκην Δι. Βεληδέινο θαη πηήζε γηα ην Ρνβαληέκη. Άθημε, θαη ακέζσο κεηά 

ζα επηβηβαζηνχκε ζην πνιπηειέο καο πνχικαλ γηα λα κεηαθεξζνχκε ζην Λέβη. ηάζε γηα γεχκα 

ζηε δηαδξνκή! Άθημε ζην Λέβη θαη ηαθηνπνίεζε ζηα ππλνδσκάηηα καο! Σν Λέβη ζηελ Φηλιαλδηθή 

Λαπσλία είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην φλνκα ηνπ ιφθνπ, ελψ ε ίδηα ε πφιε – ρσξηφ  ιέγεηαη 

Sirkka. Έρεη επηθξαηήζεη φκσο ε νλνκαζία Λέβη γηα φιε ηελ πεξηνρή. Απηφ ην ζέξεηξν ζθη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηπρζεί ηφζν ψζηε λα ζεσξείηαη απφ ηα θνξπθαία θαη πην δεκνθηιή 

ζηελ Φηλιαλδία. Φηινμελεί ηηο κεγαιχηεξεο δηνξγαλψζεηο, δηαγσληζκνχο θαη επηδείμεηο ζθη 

(εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν ησλ γηνξηψλ), αξθεηά λπρηεξηλά θέληξα, εμαηξεηηθά εζηηαηφξηα θαη 

φκνξθα μελνδνρεία ζε κηα πεξηνρή αξθεηά ζπγθεληξσκέλε θαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο κεηαμχ 

ηνπο.  Ζ δξάζε γηα ηελ νπνία είλαη γλσζηφ ην Λέβη, ην ζθη, ιακβάλεη ρψξα ζηηο δηάζεκεο θαη 

ππεξζχγρξνλεο πίζηεο ηνπ ιφθνπ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο 

αλειθπζηήξσλ. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε! 

 

2η μέρα: LEVI – SNOWMOBILE SAFARI – ΦΑΡΚΑ ΥΑΘΤ -  ΦΑΡΚΑ ΣΑΡΑΛΓΩΛ 

ήκεξα, κεηά ηνλ πινχζην πξσηλφ κπνπθέ, θνξάκε ηηο εηδηθέο ζηνιέο, ηα θξάλε, ηα γάληηα θαη 

αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο ησλ ηνπηθψλ αξρεγψλ ζα ζπκκεηάζρνπκε ζε έλα ζαθάξη κε 

snowmobiles πάλσ απφ παγσκέλεο ιίκλεο θαη πνηάκηα κέζα ζην δάζνο γηα λα θαηαιήμνπκε ζηε 

θάξκα κε ηα ράζθη. ηε Λαπσλία, ε καθξηά πεξίνδνο ρηνληνχ θαη νη θπζηθέο επθνιίεο ησλ 

κνλνπαηηψλ θάλνπλ ην ζπνξ απηφ αθαηακάρεην! Σν πειψξην δίθηπν δηαδξνκψλ, ην νπνίν πεξλά 

απφ πεξηνρέο άγξηαο θπζηθήο νκνξθηάο, δαζψλ, παγσκέλσλ ιηκλψλ θαη πάλσ απφ δχζβαηεο 

επηθάλεηεο ρηνληνχ θαη παγσκέλα πνηάκηα, πξνζδίδεη αθφκα πεξηζζφηεξε νκνξθηά ζηελ εκπεηξία! 

ε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζεί ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο (ζηνιέο, θξάλε, γάληηα). 

Πξνζέρνπκε πνιχ λα έρνπκε ληπζεί άλεηα θαη δεζηά. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ νδεγφ 

ηνπ νρήκαηνο είλαη λα είλαη θάηνρνο άδεηαο νδήγεζεο. Παξαθαιείζηε λα έρεηε καδί ζαο ην 

δίπισκα, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζαο δεηεζεί. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ είλαη 

δπλαηφλ λα ηξνπνπνηεζεί ε δηαδξνκή γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθδξνκέσλ (π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ 

παξαηεξνχληαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο). Σα νρήκαηα είλαη θαηά κέζν φξν 2,5 εηψλ 

θαη πεξηιακβάλνπλ θαχζηκα! Γχξσ απφ ηελ θσηηά ζα απνιαχζνπκε έλα “Δθδξνκηθφ” γεχκα κε 

ςσκί θαη ινπθάληθα θαη θαθέ, ηζάη ή δεζηφ ρπκφ. Με ηελ άθημή καο ζηε θάξκα, ηα ππέξνρα θαη 

αμηνιάηξεπηα ζε φινπο ραξηησκέλα ράζθη ηβεξίαο καο πεξηκέλνπλ κε αλππνκνλεζία γηα λα καο 

γαπγίζνπλ θηιηθά θαη λα παίμνπλ καδί καο θνπλψληαο καο ηελ νπξά! Θα αθνχζνπκε ηζηνξίεο απφ 

ηνπο θξνληηζηέο ηνπο θαη ζα αγαπήζνπκε θαη εκείο απηά ηα θαηαπιεθηηθά δψα. Ζ βφιηα κε 

έιθεζξν, έλα παξαδνζηαθφ κεηαθνξηθφ κέζν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο ηβεξίαο είλαη 

κηα αμέραζηε εκπεηξία. Ακέζσο κεηά αθνινπζεί επίζθεςε ζην πάξθν ησλ ηαξάλδσλ φπνπ ζα 

ρατδέςνπκε θαη ζα ηαΐζνπκε ηα ζπκπαζέζηαηα ηεηξάπνδα ηνπ Αη Βαζίιε θαη ζα έρνπκε ηε ραξά 

λα νδεγήζνπκε έιθεζξν κε ηαξάλδνπο κέζα ζην δάζνο, έλαλ αθφκα παξαδνζηαθφ ηξφπν 

κεηαθίλεζεο ησλ Λαπψλσλ απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. Σν 

απφγεπκα ζα ραιαξψζνπκε ζην SPA ηνπ μελνδνρείνπ Levi Σunturi θάλνληαο ζάνπλα, θνιχκπη, 

γπκλαζηηθή ή ρακάκ 

 

3η μέρα: LEVI - SNOWVILLAGE 

Μεηά ην πινχζην πξσηλφ καο μεθηλάεη κηα αθφκε ππέξνρε εκπεηξία ζην Snow Village. Πεξίπνπ 

ρίιηα θνξηεγά θάζε ρξφλν, πξνο ην ηέινο Ννεκβξίνπ, κεηαθέξνπλ εδψ ρηφλη θαη πάγν 

πξνθεηκέλνπ λα ρηηζηεί ην ρσξηφ, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη ζρέδην θάζε θνξά. Καιχπηεη κηα  



 

 

 

 

 

έθηαζε πεξίπνπ 7.500 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ κε εζηηαηφξηα, κπαξ, μελνδνρείν, ιφκπη, 

δηάθνξα θηήξηα θαη γιππηά, φια θηηαγκέλα κφλν απφ ρηφλη θαη πάγν. Γεχκα ζην εζηηαηφξην ηνπ 

snowvillage. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο ζην Λέβη. Αξγφηεξα αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν 

θαη κεηαθνξά ζην παξαδνζηαθφ Λαπσληθφ εζηηαηφξην ρηηζκέλν ζηηο φρζεο ηνπ πνηακνχ 

Ounasjoki, 7 ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ηνπ Levi θαη βαζηά κέζα ζην ιαπσληθφ ρηνληζκέλν ηνπίν. 

ηε δεζηαζηά ηεο εζηίαο ηνπ, ην παξαδνζηαθφ ςσκί έρεη ςεζεί, νη θαηζαξφιεο ζηγνβξάδνπλ θαη 

πεξηκέλνπλ ήδε ηνλ πεηλαζκέλν ηαμηδηψηε. Με ηελ άθημε ζα επρεζνχκε κε πνηφ 

θαισζνξίζκαηνο! Πεξηκέλνληαο ηνλ Ατ Βαζίιε λα έξζεη ζα επηζθεθηνχκε  ην Levi Ice Gallery, 

αθξηβψο δίπια απφ ην εζηηαηφξην Levi Ice Gallery. Δίλαη έλα θάζηξν θηηαγκέλν απφ ρηφλη φπνπ 

κέζα ηνπ θξχβεη έλα κπαξ θαη έλα παξεθθιήζη θηηαγκέλα απφ πάγν θαζψο θαη φκνξθα γιππηά 

πάγνπ θαη άιια έξγα ηέρλεο. Ο Ατ Βαζίιεο ζα θηάζεη κε ην έιθεζξν θαη ηνλ πηζηφ ηνπ ηάξαλδν 

γηα λα κνηξάζεη δψξα ζηα παηδηά, κηθξνί κεγάινη ζα θσηνγξαθεζνχκε καδί ηνπ θαη ακέζσο κεηά 

ζα έρνπκε ην δείπλν καο κε πινχζην Χξηζηνπγελληάηηθν κπνπθέ. Δδψ φια είλαη φια 

«ζρεδηαζκέλα» ζρεηηθά κε ηνπο αλζξψπνπο, ην πεξηβάιινλ, θαη θπζηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηνπηθά 

ιαπσληθά ζπζηαηηθά. Απηή ε παξακνλή Πξσηνρξνληάο  ζα κείλεη ραξαγκέλε ζηελ κλήκε φισλ 

γηα πνιχ θαηξφ Δπηζηξνθή ζην Λέβη κεηά ην δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε! 
 

4η μέρα:  ΙΔΒΗ - ΡΟΒΑΛΗΔΚΗ – ΥΩΡΗΟ ΑΪ  ΒΑΗΙΖ 

Πινχζην πξσηλφ ζην μελνδνρείν καο. Ακέζσο κεηά  αλαρψξεζε γηα ην  ρσξηφ ηνπ Ατ Βαζίιε, 

αθξηβψο πάλσ ζηνλ – λνεηφ - Αξθηηθφ Κχθιν, φπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία  λα κηιήζνπκε καδί 

ηνπ, λα θσηνγξαθεζνχκε θαη ίζσο λα ηνπ εθθξάζνπκε θάπνηα επρή καο! Σν ρσξηφ ηνπ Ατ 

Βαζίιε είλαη έλα παξακπζέλην κέξνο, κηα αίζζεζε πνπ απνθνκίδεη θαλείο φπνηα επνρή θη αλ ην 

επηζθεθζεί! Πξψηε ζηάζε φισλ είλαη, θπζηθά, ην «Γξαθείν» ηνπ, φπνπ κηα παξέα ραξνχκελσλ 

μσηηθψλ θαισζνξίδεη ηνλ θφζκν θαη ηνλ πξνζθαιεί ζην εζσηεξηθφ γηα κηα κηθξή θνπβεληνχια 

θαη κηα θσηνγξαθία κε ηνλ Παηέξα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. Δμίζνπ δεκνθηιέο είλαη θαη ην 

«Σαρπδξνκείν ηνπ Άγηνπ Βαζίιε», φπνπ νη κηθξνί βνεζνί ηνπ δηαβάδνπλ ηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο 

παξαγγειίεο εθαηνκκπξίσλ παηδηψλ απ’ φιν ηνλ θφζκν. Αθφκε θη αλ έρεηε αθήζεη εδψ θαη 

πνιιέο δεθαεηίεο ηελ παηδηθή ζαο ειηθία, απνθιείεηαη λα κελ κπείηε ζηνλ πεηξαζκφ λα ζηείιεηε 

ζηνπο θίινπο ζαο κηα ρξηζηνπγελληάηηθε θάξηα κε ην απζεληηθφ γξακκαηφζεκν Santa Claus! ην 

ηαρπδξνκείν ζα βξείηε επίζεο κεγάιε πνηθηιία ρξηζηνπγελληάηηθσλ CDs θαη αλακλεζηηθψλ, φια 

κε ζέκα θπζηθά ηνλ Ατ Βαζίιε. Όζνη ζέινπλ κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ην άληα Πάξθ, 

ςπραγσγηθφ πάξθν κε ζέκα θπζηθά ηα Χξηζηνχγελλα,  ην νπνίν απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα 

επηινγή γηα ηνπο κηθξφηεξνπο θίινπο καο! Όζνη ζέινπλ, κπνξνχλ λα επηζθεθζνχλ ην άληα 

Πάξθ, ςπραγσγηθφ πάξθν κε ζέκα θπζηθά ηα Χξηζηνχγελλα,  ην νπνίν απνηειεί κηα 

ελδηαθέξνπζα επηινγή γηα ηνπο κηθξφηεξνπο θίινπο καο! Δπίζθεςε ζην Snowman World γηα λα 

ζαπκάζεηε ηα μερσξηζηά γιππηά απφ πάγν θαη ρηφλη θαη λα ζπκκεηάζρεηε ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην Snowman World, φπσο παηηλάδ ζηνλ πάγν, κάζεκα snowboarding, 

γιππηηθή ζην ρηφλη αιιά θαη ηζνπιήζξεο πάγνπ! Γεχκα ζην έλα θαη κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ Ice 

Restaurant αθξηβψο επάλσ ζηνλ Αξθηηθφ Κχθιν θαη δίπια ζηνλ Άγην Βαζίιε. Σν εζηηαηφξην, πνπ 

βξίζθεηαη ζην ρσξηφ ηνπ Άη Βαζίιε ζην Rovaniemi, ζα είλαη θξαηεκέλν θαηφπηλ αηηήκαηνο καο 

γηα ην γθξνππ καο, ψζηε λα απνιαχζνπκε ην κελνχ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ζεθ ηνπο! 

Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

5η μέρα: ΕΩΟΙΟΓΗΘΟ ΘΖΠΟ ΡΑΛΟΤΑ - ΡΟΒΑΛΗΔΚΗ 

Πινχζην πξσηλφ ζην μελνδνρείν καο, κεηαθνξά ζην κνπζείν Άξθηηθνπκ θαη ζα δνχκε ην θέληξν 

Αξθηηθήο ηζηνξίαο κε εθζέκαηα κέζα απφ ηα νπνία ζα γλσξίζνπκε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκφ θαη 

ηνλ ηξφπν δσήο  ησλ Λαπψλσλ  αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο Αξθηηθήο. Μεηά απφ κηα δηαδξνκή κέζα 

ζην θαηάιεπθν ηνπίν ζα θηάζνπκε ζηνλ Βνξεηφηεξν Εσνινγηθφ Κήπν ηεο Δπξψπεο, ηελ Ράλνπα, 

γλσζηφ  θαη σο Αξθηηθφο Εσνινγηθφο Κήπνο! Δδψ ζα γλσξίζνπκε απφ θνληά φια ηα δψα πνπ 

δνπλ ζε Αξθηηθέο ζπλζήθεο θαη ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ, φπσο ιχθνπο, αγξηφγαηνπο, 

θφθθηλεο αιεπνχδεο, ιεπθέο θνπθνπβάγηεο θαζψο θαη ηνλ παλίζρπξν Βαζηιηά ηεο Αξθηηθήο, ηελ 

πνιηθή αξθνχδα! Απέλαληη απφ ην Εσνινγηθφ Πάξθν ηεο Ράλνπα,  βξίζθεηαη ην πξαηήξην κε ηηο 

γλσζηέο ζνθνιάηεο θαη θαξακέιεο Fazer! Πξηλ ηελ αλαρψξεζή καο γεχκα ζην εζηηαηφξην ηνπ 

θήπνπ. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο, ιίγνο ειεχζεξνο ρξφλνο, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 



 

 

 

 

 

6η μέρα: ΡΟΒΑΛΗΔΚΗ - ΙΑΡΛΑΘΑ 

ήκεξα, ηειεπηαία κέξα ηεο εθδξνκήο καο, απνραηξεηνχκε ηελ Φηιαλδία. Πξσηλφ ειεχζεξν γηα 

κηα κηθξή βφιηα. Σν κεζεκέξη κεηαθεξφκαζηε ζην αεξνδξφκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο 

κέζσ Αζήλαο. Αθημε ζηε Λάξλαθα αξγά ην βξάδπ 
 
 

Σιμές καη’ άηομο: 

Γίκλινο   €2.359 

Κονόκλινο   €2.759 

Παιδικό   €2.059 (1 παιδί ζε δωμάηιο με 2 ενήλικες) 

Παιδικό €2.239 (1 παιδί ζε δωμάηιο με 1 ενήλικα) 
 

 

 

Περιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθφ εηζηηήξην Λάξλαθα–Αζήλα-Ρνβαληέκη-Αζήλα-Λάξλαθα κε πηήζεηο ηεο Aegean. 

 Φφξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ.  

 1 απνζθεπή κέρξη 23 θηιά θαη κηα ρεηξαπνζθεπή κέρξη 8 θηιά 

 3 βξάδηα δηακνλή ζε θεληξηθφ μελνδνρείν Α’ θαηεγνξίαο ζην Λέβη 

 2 βξάδηα δηακνλή ζε θεληξηθφ μελνδνρείν Α’ θαηεγνξίαο ζην Ρνβαληέκη 

 Χξήζε ζάνπλαο ζε φια ηα μελνδνρεία. 

 Αζχξκαην internet ζηα μελνδνρεία. 

 Χξήζε πηζίλαο ζε φια ηα μελνδνρεία (φπνπ είλαη δηαζέζηκε). 

 Μπνπθέ πξφγεπκα θαζεκεξηλά.  

 Γείπλα θαζεκεξηλά κε ηα ενξηαζηηθά κπνπθέ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ. 

 Γεχκαηα θαζεκεξηλά. 

 Γεχκα ζην ICE RESTAURANT ζην ρσξηφ ηνπ Άε Βαζίιε! 

 Μεηαθνξά θαη επίζθεςε ζην ρσξηφ ηνπ Ατ Βαζίιε ζην Ρνβαληέκη 

 Δπίζθεςε Ατ Βαζίιε θαηά ηελ δηάξθεηα δείπλνπ. 

 Πηζηνπνηεηηθφ Αξθηηθνχ Κχθινπ 

 Δθδξνκή κε Snowmobile κε εηδηθά ξνχρα θαη κπφηεο 

 Δπίζθεςε ζε θάξκα ηαξάλδσλ θαη βφιηα κε έιθεζξν ηαξάλδσλ 

 Δπίζθεςε ζε θάξκα ζθπιηψλ ράζθη θαη βφιηα κε έιθεζξν ράζθη 

 Μεηαθνξέο φπσο αλαθέξνληαη ζην πξφγξακκα 

 Μεηαθνξά ζην Santa Park κε πξναηξεηηθή είζνδν (33€ ελήιηθαο, 27,50€ παηδί 4-14 εηψλ) 

 Μεηαθνξά θαη είζνδνο ζην Εσνινγηθφ θήπν ηεο Ράλνπα 

 Δηδηθνί ηνπηθνί αξρεγνί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Μεηαθνξά, είζνδνο θαη μελάγεζε ζην Αξθηηθνπκ. 

 Δίζνδνο ζην SNOWMAN WORLD ζην ρσξηφ ηνπ Αε Βαζίιε. 

 Έκπεηξνο ζπλνδφο / αξρεγφο απφ ηελ Αζήλα. 

 Δλεκεξσηηθφ έληππν. 

 ΦΠΑ. 

 

Γεν περιλαμβάνονηαι: 

 Δηζηηήξηα εηζφδνπ ζηνπο ρψξνπο ησλ επηζθέςεσλ (εθηφο φπνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 Αρζνθνξηθά θαη θηινδσξήκαηα. 

 Αζθάιεηα ηαμηδηνχ πξναηξεηηθή  

 Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξφγξακκα ή αλαθέξεηαη ζαο πξναηξεηηθφ ή πξνηεηλφκελν. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Πηήζεις: 

29/12  Λάξλαθα-Αζήλα  Α3 901  05:40 – 07:25 

29/12  Αζήλα-Ρνβαληέκη Α3 4010 08:45 – 13:25 

03/01  Ρνβαληέκη-Αζήλα Α3 4011 15:00 – 19:40 

03/01  Αζήλα-Λάξλαθα A3 910  22:00 – 23:45 

 

 

ημανηικές πληροθορίες: 

 Λφγσ ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ηεο πεξηνρήο, ε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αιιάμεη αλ  

    απηφ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζαο. 

 Ζ βφξεηα Φηιαλδία έρεη θξχν αιιά ήπην θιίκα. Ο ρεηκψλαο σζηφζν είλαη ζθνηεηλφο θαη ε  

 κέζε ζεξκνθξαζία είλαη -15°C. Πάξηε καδί ζαο αλάινγν ξνπρηζκφ φπσο γάληηα, ζθνχθνπο θιπ. 

 Σα ηξίθιηλα δσκάηηα είλαη δίθιηλα κε ηελ πξνζζήθε κηαο επηπιένλ πηπζζφκελεο θιίλεο 

 Σα μελνδνρεία καο είλαη ηεο αιπζίδαοSOKOS, Levi & Vaacuna Rovaniemi ή παξφκνηα. 

 Ζ Φηιαλδία είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη κπνξείηε λα ηαμηδέςεηε είηε κε ηελ  

 επξσπατθή ηαπηφηεηα είηα κε ην δηαβαηήξην ζαο. Σν λφκηζκα είλαη ην Δπξψ. 

 

 

 

 

 

 

Πληρωμές - Ακσρώζεις: 

 Δπηβεβαίσζε θξάηεζεο κε πξνθαηαβνιή 40%. Δμφθιεζε κέρξη 25 κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. 

 Αθπξσηηθά ζε πεξίπησζε αθχξσζεο 

 Μέρξη θαη 30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε 20%.  

 30-15 κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε: 50% 

 Αθχξσζε ιηγφηεξν απφ 15 κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε 100% ηεο αμίαο ηεο εθδξνκήο. 

 Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ έθπησζε έγθαηξεο θξάηεζεο €250 κέρξη ηηο 31/10/2016 θαη ηζρχνπλ  

γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ.  


