TUHANDETE JÄRVEDE MAA - SOOME

Kohanimed: Helsingi - Jyväskylä - Rovaniemi - Pajakylä - Arktika muuseum - Oulanka
rahvuspargi kurud ja kanjonid - Kuusamo Troopika veekeskus
Tutvustus: Soome asub vaid mõnetunnise meretee kaugusel. Ta on kodune, puhas ja turvaline,
ent ometi on ta põnevam kui ehk arvata oskame.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Arktika muuseum 9,50 € (7-15a. 5 €)
Kuusamo Troopika: 16/12 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (wc, audio/video, kuum vesi)
majutus + hommikusöögid reisiprogrammis märgitud hotellides
giid-reisisaatja teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
laevapiletid Talinn – Helsingi – Tallinn tekikohad
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus (5 €)

REISI KIRJELDUS
1. päev TALLINN – HELSINGI - JYVÄSKYLÄ
Väljasõit varahommikul. Laevasõit Tallinn – Helsingi (8.00-10.30). Saabumine Soome.
Helsingisse saabudes teeme linnaekskursiooni bussiga: Mannerheimi mälestussammas,
raudteejaam, Aleksanterinkatu, Senaatintori e. senativäljak, Helsingi Ülikool, turuplats,
Uspenski katedraal ja presidendipalee. Seejärel jätkame sõitu kaunil metsarikkal
järvedemaal ning teeme võimalusel põgusa peatuse Kesk-Soomes asuvas üliõpilaste
linnas Jyväskyläs. Õhtuks saabume Oulu piirkonda. Majutus.
2. päev OULU – ROVANIEMI – POLAARJOON – KUUSAMO
Hommikusöök. Saabumine Rovaniemisse, tutvumine linnaga, mis on läbi aegade olnud
väravaks Lapimaale. Polaarjoone ületamine. Külastame Pajakylä e. Jõuluvana külakest,
seejärel tutvumine Arktika muuseumiga (unikaalne ülevaade Põhjamaade elust,
kultuurist ja ajaloost). Majutus.

3. päev OULANKA RAHVUSPARK – KUUSAMO TROOPIKA VEEKESKUS
Hommikusöök. Väljasõit Põhja-Kuusamosse, kus külastame üht tuntuimat
vaatamisväärsust - 270 km² laiuvat Oulanka rahvusparki. 1956.a asutatud rahvuspark
annab suurepärase ülevaate Lapimaa loodusest: nende hulgas suursugused kurud ja
kanjonid ning jões paiknevad kosed jpm. Külastame liumägede, jõgede ja koskedega
veelõbustusparki - Kuusamo Troopika, mida iseloomustavad troopilised taimed,
looduskivi ja mõnusalt soe atmosfäär. Majutus.
4. päev KUUSAMO – HELSINGI – TALLINN
Jätkame sõitu Soomes (teel kohvipausid ja tankla peatused). Õhtul laevsõit Helsingi –
Tallinn. Saabumine Eestisse.

Soodushind:
Tellimisel grupile. Toimumiseaeg: vastavalt valitud ajale.
vähemalt 42 maksjat, hind 210 €
vähemalt 35 maksjat, hind 235 €
Registreerijatele bussikohtade broneerimine.
Soovitav EV pass või ID-kaart (kehtivus vähemalt 3 kuud peale reisi).
Palume tutvuda reisikorraldaja Eurotravel reisitingimustega.
Jätame endale õiguse teha muudatusi reisiprogrammis ja hinnas.
NB! Reisiprogramm ja hind (juhul, kui hotellide ja kütusehinnad muutuvad)
võib muutuda
reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.
Head reisi!

