
  
 

 



  
 

 

1.GÜN/ İSTANBUL  / ROVANIEMI  09:25 / 13:05 
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali’nde EJDER TURİZM standında 
sabah 05:00’de buluşma. Bilet ve pasaport işlemlerinden sonra saat 09:25 Türk 
Hava Yolları tarifeli seferi ile Rovaniemi’ye yolculuğumuz başlıyor. Rovaniemi yerel 
saati ile 13:05’de varışımız gerçekleşiyor. Havalimanında bizi bekleyen özel 
aracımız ile Santa Claus Village’a doğru yola çıkıyoruz. Kısa bir yolculuğun 
ardından Noel Baba’nın Köyü olarak tanınan Santa Claus Village’da sevdiklerinize 
Santa Claus Office’ten kartpostal gönderebilir, masal diyarlarını andıran büyüleyici 
atmosferinde keyifli anlar geçirebilirsiniz. Santa Claus Village ziyaretimiz esnasında 
Kuzey Kutup çizgisini de ziyaret etmiş olacağız. Sonrasında HUSKY KÖPEK 
KLÜBESİ ZİYARETİ VE HUSKY SAFARİ Husky sürüşünde, Lapland’ın 
sakinleştirici manzarasında ve çevredeki sessizlikte rahatlayabilirsiniz. Husky cinsi 
köpekler, derin karda bile inanılmaz bir hızla hareket edebilir. Husky köpekleri ile 
safari inanılmaz keyif verici bir deneyim sunar. Turumuzun sonunda Rovaneimi 
otelimize transferimizi gerçekleştiriyor ve dinlenmek üzere odalarımıza yerleşiyoruz. 
Geceleme Rovaneimi otelimizde. 
 

 
 

 

2.GÜN/ KOROUOMA MİLLİ PARKI & DONMUŞ ŞELALE TURU & 
KUZEY IŞIKLARI VE DONMUŞ GÖLDE YÜZME 
 
Kahvaltının ardından otelimizden KOROUOMA NATIONAL PARK & FROZEN 
WATERFALLS turunu yapmak üzere yola çıkıyoruz. Yaklaşık 1,5 saat sürecek olan 
yolculuğumuzun ardından Laponya doğal güzelliklerini, keyifli bir doğa yürüyüşü ile 
fotoğraflayacağız. Milli Park’ta yapacağımız doğa yürüyüşü esnasında karşımıza ren 
geyikleri ve tilkiler çıkabilir. Ateş etrafında tipik bir Fin öğle yemeği servis edilir. Milli 
parkın kayalıkları, akarsuları ve şelaleleri ile tüm yıl boyunca nefes kesici manzaralar 
sunar. Misafirlerimizin tur için kar ayakkabısı ile katılım sağlamalarını öneririz. 
Kanyonda yürüyüş yaparken rahat bir şekilde kar yürüyüşünün tadını çıkarmanızda 
yararı olacaktır. Keyifli bir günün ardından otelimize geri döneceğiz. Akşam 
saatlerinde rehberimizin belirleyeceği hareket saatinde otelimizden KUZEY 
IŞIKLARINI deneyimlemek için bize en iyi şansı sunan kırsal bölgeye doğru yola 
çıkacağız. Burada bulunan donmuş gölde termal kıyafetlerle yüzeme imkanımız 
olacak. Açık denizde buzların arasında yüzerken, yıldızlara bakabilecek ve eğer 
şartlar uygunsa, gece göğünü canlı renklerle aydınlatan ünlü Aurora Borealis'i 
seyredebileceksiniz.  Bu eşsiz deneyimden sonra otelimize döneceğiz. Geceleme 
Rovaneimi otelimizde. 



  
 

 
 
3.GÜN/ REN GEYİĞİ ÇİFTLİĞİ & SNOWMOBILE SAFARİ 
Kahvaltının ardından otelimizden Ren Geyiği Çiftliği ve karda snowmobile araçlar ile 
safari turumuzu yapmak üzere yola çıkıyoruz. Finlandiya’nın güzel kış manzarasının 
tadını çıkaracağımız ve karlı doğaya hayran olacağımız saatler yaşayacağız. Kar 
motosikletlerinde sürüş süresi yaklaşık 30-40 dakikadır. Kısa ve heyecan verici bir 
Ren Geyiği kızağı yolculuğunu deneyimleyeceğiniz yerel bir ren geyiği çiftliğinde 
Ren geyikleri ile çok keyifli anlar yaşayacağız. Günün sonunda dinlenmek için 
otelimize dönüyoruz. Geceleme Rovaneimi otelimizde. 
 

 
 

4.GÜN/ ROVANIEMI-ISTANBUL  16:10 – 21:40 
Bugün turumuzun son günü. Otelimizde alacağımız kahvaltı sonrasında 
havalimanına doğru yola çıkacağız. Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile 16:10’da 
dönüşe geçiyoruz. Yerel saat ile 21:40’da İstanbul Havalimanı’na varıyoruz. 
Turumuzun sonu.  

 
 

Covid- 19 Kuralları 
 

Bu tur programına katılacak olan misafirlerimizin son doz 
Covid – 19 aşısı üzerinden 14 gün geçirmiş olması ve aşı 
kartına sahip olması gerekmektedir. (Aşı kartı ücretsiz olarak 
HES uygulaması üzerinden oluşturabilmektedir.) 
 
 
 
 

 



  
 

Fiyata Dahil Olan Hizmetlerimiz: 
 
 TÜRK HAVAYOLLARI tarifeli seferi ile İstanbul – Rovaniemi - İstanbul 

arasında yapılacak olan uçuşların ekonomi sınıfı uçak biletleri ve 20kg bagaj 
taşıma hakkı 

 Rovaniemi’de 3 gece 4* otellerde konaklama 

 Programda belirtilen tüm turlar, geziler ve transferler 

 Santa Claus Village turu  

 Ren Çiftliği ziyareti ve Snowmobile (kar motorsikletleri ile safari) 

 Ren Geyikleri ile safari  

 Husky safari  

 KOROUOMA MİLLİ PARKI ziyareti, Donmuş Şelale turu  

 Termal kıyafetler ile donmuş gölde yüzme turu  

 Ejder Turizm Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti 

 Zorunlu Seyahat Sağlık Sigortası ( COVID-19 KAPSAMLI ) 
 

 Fiyata Dâhil Olmayan Servisler: 
 

 Finlandiya vize ücreti   

 Programda açıkça belirtilmeyen yemekler. Dahil olan yemeklerde alınan 

içecekler. 

 Yurt dışı çıkış pulu (50 TL) 

 Kişisel harcamalar 

 Tüm YABANCI Bölgesel yerel servis Personelleri tipleri kişi başı tavsiye 
edilen min. Tutar 130 EUR ( yabancı yerel rehberler, şoförler, garsonlar ve 
diğer servis sağlayan çalışanlar için havalimanında toplanır ve sizler adına 
takdim edilmek üzere tur liderine teslim edilir.) 


