Ξαραμσθένια Φώηα ζηη Ιαπωνία! 2 νύτηες Οοβανιέμι – 2
νύτηες Δλζίνκι – 1 νύτηα Ραλίν
ΓΗΑΟΘΔΗΑ: 6 εκέξεο
ΑΛΑΣΩΟΖΠΖ: 02/01/2021
ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ: Έλαηαμίδη πνπ ππόζρεηαη κνλαδηθέο ζηηγκέο ηηο
εκέξεο ησλ Φώησλ ζηελ θαξδηά ηεο Λαπσλίαο, ην ιακπεξό Διζίλθη θαη ην γξαθηθό
Σαιίλ. Οη καγεπηηθέο απηέο πόιεηο, μερσξηζηέο ζε ηζηνξία θαη πνιηηηζκό, κε
απίζηεπηα ιεπθά ηνπία, πξνθαινύλ θάζε ηαμηδηώηε λα αλαθαιύςεη ηηο νκνξθηέο
ηνπο! αο πεξηκέλεη snowmobile ζαθάξη, βόιηα κε έιθεζξν ράζθη θαη ηαξάλδσλ
ζην Ρνβαληέκη, επίζθεςε ζην γηνξηηλό ρσξηό ηνπ Ατ Βαζίιε θαη ε αξθηηθή λύρηα
ζηελ Λαπσλία.

ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ
1η ΖΚΔΟΑ: ΑΘΖΛΑ – ΟΝΒΑΛΗΔΚΗ – ΣΩΟΗΝ ΑΪ ΒΑΠΗΙΖ
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο θαη πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην
Rovaniemi.
Ακέζσο κεηά ηελ άθημε κεηαθνξά ζην ρσξηό ηνπ Ατ Βαζίιε, αθξηβώο πάλσ ζηνλ
Αξθηηθό Κύθιν, όπνπ ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα κηιήζεηε καδί ηνπ, λα
θσηνγξαθεζείηε θαη ίζσο λα ηνπ εθθξάζεηε θάπνηα ζαο επηζπκία. ην
ηαρπδξνκείν ηνπ ζα κπνξέζεηε λα ζηείιεηε θάξηεο θαη γξάκκαηα κε επρέο ζηνπο
αγαπεκέλνπο ζαο.

Δπίζθεςε ζην SnowmanWorld γηα λα ζαπκάζεηε ηα μερσξηζηά γιππηά από πάγν
θαη ρηόλη θαη λα ζπκκεηάζρεηε ζε δξαζηεξηόηεηεο, όπσο παηηλάδ ζηνλ πάγν,
κάζεκα snowboard, γιππηηθή ζην ρηόλη αιιά θαη ηζνπιήζξεο πάγνπ!
Ύζηεξαζααπνιαύζνπκεέλαδεζηόγεύκαζηνέλα, θαηκνλαδηθόζηνείδνοηνπ,
IceRestaurantαθξηβώοεπάλσζηνλΑξθηηθόΚύθινθαηδίπιαζηνλΆγηνΒαζίιε.
Όζνηζέινπλκπνξνύλλαεπηζθεθζνύλ (πξναηξεηηθά)
ηνρξηζηνπγελληάηηθνςπραγσγηθόπάξθν Santa Park,
ηννπνίναπνηειείκηαζπλαξπαζηηθήεπηινγήγηαηνποκηθξνύοκαοθίινπο. Μέρξη ηελ
επηζηξνθή καο ζα ππάξρεη ρξόλνο γηα αγνξέο, κηαο θαη εδώ ζα βξείηε ηελ
κεγαιύηεξε πνηθηιία ζε ηνπηθά είδε θαη αλακλεζηηθά. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν
καο ζην Ρνβαληέκη, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.
Σημαντική σημείωση:Ακέζσο κεηά ηελ άθημε ζην Ρνβαληέκη ζα επηζθεθζνύκε ην
Υσξηό ηνπ Ατ Βαζίιε, θαιό ζα ήηαλ λα έρεηε πξόρεηξα (ηδαληθά ζηελ
ρεηξαπνζθεπή ζαο) κπόηεο θαη ξνύρα θαηάιιεια γηα παηρλίδηα ζην ρηόλη.

2η ΖΚΔΟΑ: SNOWMOBILE ΠΑΦΑΟΗ – ΦΑΟΚΑ ΡΑΟΑΛΓΩΛ –
ΦΑΟΚΑ ΣΑΠΘΗ
ήκεξα, κεηά ηνλ πινύζην πξσηλό κπνπθέ ζα δήζνπκε ηελ απόιπηε αξθηηθή
πεξηπέηεηα! Φνξάκε ηνλ εηδηθό εμνπιηζκό θαη ζα ζπκκεηάζρνπκε ζε έλα
ζπλαξπαζηηθό ζαθάξη κε snowmobiles. Οη ηνπηθνί αξρεγνί ζα ζαο γλσξίζνπλ ηα
κεραλάθηα ηνπ ρηνληνύ θαη ηνλ ηξόπν νδήγεζεο ηνπο. Θα επηζθεθηνύκε πάλσ από
ην παγσκέλν πνηάκη ηελ θάξκα ησλ ζθπιηώλ ράζθη, όπνπ ζα έρεηε θπζηθά ηελ
επθαηξία λα νδεγήζεηε θαη ην έιθεζξν ηνπο. Καθέο ζηελ ύπαηζξν πνπ ζα
εηνηκάζνπλ νη αξρεγνί ηεο απνζηνιήο κε ηελ βνήζεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ. ηε
ζπλέρεηα θαηεπζπλόκαζηε ζηε θάξκα ησλ ηαξάλδσλ, γηα λα ηνπο γλσξίζνπκε από
θνληά λα νδεγήζνπκε ην έιθεζξν ηνπο. Ύζηεξα ζα απνιαύζνπκε έλα
“εθδξνκηθό” γεύκα γύξσ από ηε θσηηά κε ςσκί, ινπθάληθα θαη θαθέ, ηζάη ή δεζηό
ρπκό. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη κηα ζάνπλα επηβάιιεηαη γηα μεθνύξαζε θαη
αληαιιαγή ησλ εκπεηξηώλ ηεο εκέξαο. Γείπλν ζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ θαη
δηαλπθηέξεπζε.

Σημαντικές σημειώσεις για το snowmobilesafari:







Κάζε άηνκν πνπ νδεγεί snowmobile πξέπεη λα είλαη πάλσ από 18 εηώλ θαη
λα έρεη έγθπξε άδεηα νδήγεζεο καδί ηνπ.
ε θάζε ζπκκεηέρνληα ζην snowmobilesafari ζα δνζεί απαξαίηεηνο
ξνπρηζκόο θαη εμνπιηζκόο πνπ πεξηιακβάλεη: Οιόζσκε θόξκα, κπόηεο,
κάιιηλεο θάιηζεο, γάληηα, θαζθόι, κπαιαθιάβα (fullface) θαη θξάλνο.
Σα παηδηά έσο 14 εηώλ γηα ιόγνπο αζθαιείαο θάζνληαη ζε έιθεζξν ην
νπνίν ηξαβάεη ην snowmobile πνπ νδεγεί ηνπηθόο ζπλνδόο.
Γηα ηα πην κηθξά παηδηά ζπληζηάηαη έλαο από ηνπο γνλείο λα θάζεηαη καδί κε
ην παηδί ζην έιθεζξν γηα ηελ άλεζε θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ.
Παηδηά άλσ ησλ 14 εηώλ θαη κε ύςνο πάλσ από 140 cm κπνξνύλ λα
θάζνληαη σο ζπλεπηβάηεο πίζσ από ηνλ γνλέα ηνπο ζε έλα snowmobile
πιεξώλνληαο όκσο ηελ ηηκή ηνπ ελήιηθα.

3η ΖΚΔΟΑ: ΟΝΒΑΛΗΔΚΗ – MOΠΔΗΝ ΑΟΘΡΗΘΝΚ ΕΩΝΙΝΓΗΘΝΠ ΘΖΞΝΠ ΟΑΛΝΑ – ΞΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΙΠΗΛΘΗ
H πεξηπέηεηα μεθηλάεη κε έλα πινύζην πξσηλό κέρξη λα κεηαθεξζνύκε ζην κνπζείν
Arktikum όπνπ ζα γλσξίζνπκε ηελ ηζηνξία, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηνλ ηξόπν δσήο ησλ
Λαπώλσλ, αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο Αξθηηθήο. Ακέζσο κεηά ηε δίσξε, ζρεδόλ,
δηαδξνκή καο κέζα ζην θαηάιεπθν ηνπίν ζα κεηαθεξζνύκε ζην βνξεηόηεξν
Εσνινγηθό Κήπν ηεο Δπξώπεο, ηε Ranua. Δδώ ζα γλσξίζεηε όια ηα δώα πνπ δνπλ
ζε αξθηηθέο ζπλζήθεο, όπσο ιύθνπο, αγξηόγαηνπο, θόθθηλεο αιεπνύδεο, ιεπθέο
θνπθνπβάγηεο θαζώο θαη ηελ πνιηθή αξθνύδα. Πξηλ ηελ αλαρώξεζή καο ζα
γεπκαηίζνπκε ζην εζηηαηόξην ηνπ θήπνπ.
Μεηά ην γεύκα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ Όνπινπ θαη πηήζε γηα ην Helsinki.
Άθημε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Φηιαλδίαο θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν.
Παξαιαβή δσκαηίσλ δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.

4η ΖΚΔΟΑ: ΔΙΠΗΛΘΗ - ΜΔΛΑΓΖΠΖ ΞΝΙΖΠ
Πξσηλό κπνπθέ ζην μελνδνρείν θαη μεθηλά ε πξώηε καο γλσξηκία κε ηελ «Κόξε
ηεο Βαιηηθήο». Αλάκεζα ζε άιια, ζα δνύκε ηα παγνζξαπζηηθά ηνπ θηλιαλδηθνύ
ζηόινπ, ην πξνεδξηθό κέγαξν θαη ηελ ππαίζξηα αγνξά ζην ιηκάλη, ηνλ νξζόδνμν
λαό Uspenski, ηελ πιαηεία ηεο γεξνπζίαο κε ηνλ θαζεδξηθό ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ,
ην Οιπκπηαθό ηάδην, ην θηίξην ηεο Όπεξαο, ηα λαππεγεία θαη ην κλεκείν ηνπ
ζπλζέηε Sibelius. Ζ μελάγεζε καο ζα ηειεηώζεη κε γεύκα ζε εζηηαηόξην ζην θέληξν
ηεο πόιεο.
Σν απόγεπκα ζα ππάξρεη ρξόλνογηα κηα πξνζσπηθή γλσξηκία κε ηελ πόιε.
Πεξπαηήζηε ζηνπο πεδόδξνκνπο θνηηάδνληαο ηηο βηηξίλεο θαη πηείηε ηνλ θαθέ ζαο
ζην Esplanade. Σν βξάδπ δείπλν ζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ θαη ζπλερίζηε ηε
βξαδηά ζαο ζην ηδαδ θιακπ Storyville ή ζε έλα από ηα πνιιά κπαξ ή ληίζθν ηεο
πόιεο. Γηαλπθηέξεπζε.

5η ΖΚΔΟΑ: ΔΙΠΗΛΘΗ – ΡΑΙΗΛ
Μεηά ηνλ πξσηλό κπνπθέ ζην μελνδνρείν καο, κεηαθνξά ζην ιηκάλη γηα λα
πάξνπκε ην πινίν γηα Σαιίλ. Απνιαύζηε από καθξηά ηε ζέα ηεο ρηνληζκέλεο πόιεο
θαη ησλ κηθξώλ λεζηώλ, ηδίσο ηεο Suomenlinna, ηνπ παιηνύ θάζηξνπ. Γύν ώξεο
αξγόηεξα άθημε ζην Σαιίλ, ζπλάληεζε κε ηνλ μελαγό καο θαη γλσξηκία κε ηελ
παξακπζέληα θαη ξνκαληηθή πξσηεύνπζαο ηεο Δζζνλίαο. H μελάγεζε πνπ
αθνινπζεί ζα μεθηλήζεη κε επίζθεςε ζην πάξθν ηνπ παιαηηνύ Κadriorg θαη ηνλ
κεγάιν παξαιηαθό δξόκν Birgitta. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηνλ ιόθν Toompea, ην
εζζνληθό θνηλνβνύιην θαη ηνλ πεξίηερλν Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Αιεμάλδξνπ
Νηέθζθη, πνπ ρηίζηεθε ηα ρξόληα ηεο Ρσζηθήο Απηνθξαηνξίαο. Από ηελ θνξπθή ηνπ
ιόθνπ ζα απνιαύζνπκε ηελ παλνξακηθή ζέα-θάηνςε ηεο πόιεο κε ηνπο πύξγνπο,
ηηο θεξακηδέληεο ζηέγεο θαη ηηο γξαθηθέο πιαηείεο. Πεξλώληαο από ηελ Άλσ ζηελ
Κάησ γεηηνληά ζα αληηθξίζνπκε αθόκε θαη ζήκεξα ηε βαξηά πόξηα πνπ έθιεηλε θάζε
βξάδπ γηα λα δηαρσξίδεη ηελ πάλσ από ηελ θάησ πόιε, αιιά θαη ζα δηαζρίζνπκε ην
πην ζηελό δξνκάθη ηεο πεξηνρήο. Αθνύ πεξάζνπκε από ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ
Πλεύκαηνο θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζα θαηεπζπλζνύκε ζην κνλαδηθό γνηζηθό
δεκαξρείν ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζην κεζαησληθό ηκήκα ηεο
θάησ πόιεο, έλα κέξνο αλέγγηρην από ηνλ ρξόλν.

Γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηόξην θαη αξγόηεξα κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο θαη
ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα, μεθνύξαζε θαη ην απόγεπκα είλαη ειεύζεξν γηα λα
πεξηπιαλεζείηε ζηελ όκνξθε πόιε Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο
ηεο UNESCO. Ληζόζηξσηα δξνκάθηα, κπηεξνί πύξγνη, επηθιηλείο ζηέγεο θαη
εθπιεθηηθέο εθθιεζίεο ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθό κεζαησληθό ζθεληθό.
Πεξηδηαβαίλνληαο ην δξνκάθη ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ή πίλνληαο κπύξα ζε έλα
ζθνηεηλό θειάξη ή ζε κηα ινπινπδηαζκέλε απιή, ζαξξνύκε πσο ν ρξόλνο θάπνπ
εθεί έρεη ζηακαηήζεη.
Γείπλν ζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ. Γηαλπθηέξεπζε.

6η ΖΚΔΟΑ: ΡΑΙΗΛ - ΑΘΖΛΑ
Μεηά ην πξσηλό ζην μελνδνρείνπ, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε επηζηξνθήο
κέζσ ζηαζκνύ.

ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ



























Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Αζήλα – Ρνβαληέκη θαη Σαιίλ – Αζήλα
Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Κίηηηια-Διζίλθη
Αθηνπιντθά εηζηηήξηα Διζίλθη - Σαιίλ κε ην ππεξπνιπηειέο πινίν ηεο Tallink
Γηακνλήζην Ρνβαληέκη (2 λύρηεο)
Γηακνλή ζην Διζίλθη (2 λύρηεο)
Γηακνλή ζην Σαιίλ (1 λύρηα)
Υξήζε ζάνπλαο ζε όια ηα μελνδνρεία (όπνπ δηαζέζηκε)
Υξήζε πηζίλαο ζε όια ηα μελνδνρεία (όπνπ δηαζέζηκε)
Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά
Δλλέα Γείπλα/Γεύκαηα
Γεύκα ζην IceRestaurant ζην ρσξηό ηνπ Ατ Βαζίιε
Μεηαθνξά θαη επίζθεςε ζην ρσξηό ηνπ Ατ Βαζίιε ζην Ρνβαληέκη
Πηζηνπνηεηηθό Αξθηηθνύ Κύθινπ
Δθδξνκή κε Snowmobile κε εηδηθά ξνύρα θαη κπόηεο
Δπίζθεςε ζε θάξκα ηαξάλδσλ θαη βόιηα κε έιθεζξν ηαξάλδσλ
Δπίζθεςε ζε θάξκα ζθπιηώλ ράζθη θαη βόιηα κε έιθεζξν ράζθη
Μεηαθνξέο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα
Μεηαθνξά ζην Santa Park κε πξναηξεηηθή είζνδν (36€ ελήιηθαο, 30€ παηδί
3 έσο 12 εηώλ & παηδί έσο 3 εηώλ ειεύζεξε είζνδνο)
ΜεηαθνξάθαηείζνδνοζηνΕσνινγηθόθήπνηεοRanua
Δηδηθνίηνπηθνίαξρεγνίθαηάηελδηάξθεηαησλδξαζηεξηνηήησλ
Ξελάγεζε ζην Σαιίλ
Πεπεηξακέλνο ζπλνδόο-αξρεγόο
Μηαρεηξαπνζθεπήθαη 1 απνζθεπήέσο 20 θηιά
ΑζθάιεηαΑζηηθήοΔπζύλεο
Δλεκεξσηηθόέληππν
ΦΠΑ

ΓΩΟΑ ΑΞΝ ΡΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΚΑΠ




Μεηαθνξά θαη είζνδνο ζηνκνπζείν Arktikum
Δίζνδνο ζην Snowman World ζην ρσξηό ηνπ Ατ-Βαζίιε
ΣαμηδησηηθήΑζθάιεηα

ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ




Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ 220€
Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην πξόγξακκα
Σπρόλ είζνδνη ζε κνπζεία

ΞΟΝΑΗΟΔΡΗΘΔΠ ΔΘΓΟΝΚΔΠ
Βξαδηλή εμόξκεζε γηα ην Βόξεην έιαο.
Σν Βόξεην έιαο, είλαη δπλαηόλ λα παξαηεξεζεί ζηελ Φηλιαλδηθή Λαπσλία.
Ζ ζέζε καο ζηνλ Αξθηηθό Κύθιν καο δίλεη ηηο κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο γηα
λα ην δνύκε. Ο νδεγόο καο ζα ζαο νδεγήζεη έμσ από ηελ πόιε θηάλνληαο
ζηα θαιύηεξα ζεκεία γηα λα απνιύζνπκε έλα Φηλιαλδηθό πηθλίθ θάησ από
ηα θώηα ηνπ Βόξεηνπ έιανο.
Γηάξθεηα: 3 ώξεο
Πεξηιακβάλεη: Μεηαθνξά κε ιεσθνξείν, εθδξνκηθό γεύκα κε ινπθάληθα
γιπθό, δεζηά ξνθήκαηα θαη πιεξνθνξίεο γηα ην Βόξεην έιαο από ηνλ
ηνπηθό μελαγό.
Σηκή €69 ν ελήιηθαο & €52 γηα παηδηά από 4 έσο 14 εηώλ

ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ




Λόγσ ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ ηεο πεξηνρήο, ε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο
κπνξεί λα αιιάμεη αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην γηα ηελ θαιύηεξε
εμππεξέηεζε ηνπ γθξνππ.
Σα ηξίθιηλα δσκάηηα είλαη δίθιηλα κε ηελ πξνζζήθε κίαο επηπιένλ θιίλεο.

ΡΗΚΔΠ







Τιμή ζε δίκλινο ή ηρίκλινο δωμάηιο: 1470€
Τιμή μονόκλινου: 1670€
Σηκή παηδηνύ έσο 11 εηώλ ζε έμηξα θξεβάηη ζην δσκάηην ησλ γνληώλ:
1190€
Σηκή παηδηνύ ζαλ 2ν άηνκν ζε δίθιηλν δσκάηην: 1290€
Σηκή παηδηνύ έσο 5 εηώλ (απζηεξά) ρσξίο παξνρέο ζην θξεβάηη ησλ
γνληώλ: 820€
(Περιλαμβάνει αεροπορικό ειζιηήριο, όλες ηις διανσκηερεύζεις ζηο κρεβάηι
ηων γονιών, όλα ηα γεύμαηα και όλες ηις δραζηηριόηηηες)

*Πηις παραπάνω ηιμές δεν περιλαμβάνονηαι θόροι αεροδρομίων 220€
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ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ
Οοβανιέμι:
SokosVaakunaHotel: Απηό ην μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Ρνβαληέκη, ζε
απόζηαζε 150κ. από ηνλ πνηακό Kemijoki θαη πξνζθέξεη 2 εζηηαηόξηα θαη
λπρηεξηλό θέληξν δηαζθέδαζεο. Σα δσκάηηα δηαζέηνπλ κίλη κπαξ θαη
ηζαγηέξα/θαθεηηέξα. Οη επηζθέπηεο επσθεινύληαη από δσξεάλ Wi-Fi θαη δσξεάλ
πξόζβαζε ζηε ζάνπλα. Σα δσκάηηα ζην Sokos Vaakuna Hotel είλαη θιαζηθά
δηαθνζκεκέλα θαη εμνπιηζκέλα κε επηθάλεηα εξγαζίαο. Όια δηαζέηνπλ θαισδηαθή
ηειεόξαζε κε θαλάιηα payperview. ηα εζηηαηόξηα Fransmanni θαη Amarillo ηνπ
μελνδνρείνπ ζεξβίξνληαη γαιιηθή θνπδίλα θαη πηάηα εκπλεπζκέλα από ην Μεμηθό.
Καη ηα 2 έρνπλ ππαίζξην θαζηζηηθό. Σν ρσξηό ηνπ Ατ Βαζίιε απέρεη 10 ιεπηά κε ην
απηνθίλεην από ην μελνδνρείν, ελώ ε γλσζηή γέθπξα Jätkänkynttilä είλαη κόιηο
200κ. καθξηά.
Δλζίνκι:
GLO Hotel Art: Γηακνλή ζην GLO Hotel Art, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ
Διζίλθη. Σν αξηίζηηθ ληεθόξ ηνπ ζα ζαο καγέςεη θαζώο ζηεγάδεηαη ζε έλα αξ
λνπβό θάζηξν ηνπ 1900. Βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηνλ ηεξκαηηθό ζηαζκό ησλ
Λεσθνξείσλ Kamppi θαη ζην εκπνξηθό θέληξν ηνπ Διζίλθη, όπνπ κπνξείηε λα
απνιαύζεηε ηα ςώληα ζαο ζηνλ ειεύζεξό ζαο ρξόλν.
Ραλίν:
SokosViruHotel:Σν Sokos Viru Hotel βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Σαιίλ, ζε
απόζηαζε 100κ. από ηελ ηζηνξηθή Παιηά Πόιε θαη ζπλδέεηαη κε ην εκπνξηθό
θέληξν Viru θαη κε ην δεκνθηιέο κνπζείν KGB. Παξέρεηαη δσξεάλ Wi-Fi. Όια ηα
δσκάηηα έρνπλ θιαζηθό design βνξεηνεπξσπατθνύ ζηηι κε δεζηέο απνρξώζεηο θαη
πξνζθέξνπλ ππέξνρε ζέα ζηελ πόιε. Καζέλα πεξηιακβάλεη θιηκαηηζκό,
ηειεόξαζε επίπεδεο νζόλεο 32 ηληζώλ, παξνρέο ζηδεξώκαηνο, κίλη κπαξ,
επηθάλεηα εξγαζίαο θαη ηδησηηθό κπάλην κε ζηεγλσηήξα καιιηώλ. Σν Sokos Viru
Hotel δηαζέηεη 3 ζάνπλεο κε πηζίλα ή κπαληέξα - πδξνκαζάδ θαη 2 θέληξα
νκνξθηάο.

