Hai să-l cunoști pe Moș Crăciun!
Petreceți sărbătorile de iarnă acasă la Moș Crăciun. Tours Boutique te invită timp de 5 zile întrun loc unde magia există!
Străbătută de Cercul Polar, Laponia, este cunoscută în întreaga lume ca “Țara lui Moş Crăciun”,
locul magic unde alături de spiriduşi, Moşul pregăteşte cadourile pe care le trimite în seara de
Ajun copiilor de pretutindeni, străbătând lumea în sania trasă de reni. Cei mici îi pot scrie tot
timpul anului lui Moş Crăciun, care le primeşte dorinţele la Biroul Poştal din Korvatunturi.
- Vă veți întâlni cu Moș Crăciun și veți trimite scrisori către cei dragi direct din biroul
Moșului;
-Vă veţi distra pe pârtiile celei mai mari staţiuni de schi din Finlanda: Levi(staţiunea
oficială de schi a lui Moş Crăciun);
-Veti experimenta magia iernii polare şi veţi admira spectacolul Aurorei Boreale;
-Doar în Levi aveţi parte de experienţe inedite: safari cu reni, safari cu husky,
snowmobile.
Perioada: 23-27 decembrie 2016
Locatie: Levi, Finlanda, Hotel Panorama 4*
Pret: 1786 Euro/persoana PACHET COMPLET

Staţiunea Levi vă oferă următoarele facilităţi şi servicii: 30 de restaurante, centru spa, servicii
selecte pentru tratamente de frumuseţe & sănătate, centru de fitness, câteva magazine
alimentare, magazine de suveniruri, o capelă, câteva magazine cu haine şi echipamente de iarnă,
bijuterii şi vinarii, oficiu poştal, farmacie, cabinet medical particular, 3 supermarket-uri etc.
PANORAMA 4 * Levi, Finlanda
Panorama este un hotel elegant, tipic scandinav, care oferă o frumoasă priveliște asupra
peisajelor Laponiei. Eeste situat chiar pe pârtia de schi, la 15 minute distanță de aeroport. Din
centrul stațiunii Levi se poate ajunge în câteva minute cu gondola în curtea hotelului.

Program
23.12.2016, Ziua 1 Bine ați venit în Laponia

Plecăm din București la Levi de dimineața cu o cursa charter
directă operată de compania Blue Air, timp de 4 ore. Timpul
zboara repede, repede si ...am ajuns in Țara Moșului.
Transfer și cazare la hotel. Apoi întâlnire cu insototitor roman
de grup si primirea echipamentului termoizolant, specific
destinatiei.

24. 12. 2016, Ziua 2 Moș Crăciun există!
După micul dejun, ne vom pregăti pentru cel mai aşteptat
moment: întâlnirea cu Moş Crăciun. Căsuţa de basm se afla la
marginea pădurii încovoiate de zăpadă, din apropierea
satului Moşului, la limita Cercului Polar.
Autocarul ne va lăsa la marginea pădurii, de unde vom merge
pe jos (pe urmele saniei Moşului) până la căsuţa acestuia. Pe
drum vom fi însoţiţi de animalele pădurii şi de elfi, ajutoarele
Moşului.
La sosire vom fi întâmpinaţi cu turtă dulce de doamna
Crăciun, iar copiii vor fi invitaţi să viziteze coliba decorată în stil tradiţional.
Aici toţi copiii vor avea ocazia să-i spună moşului o poveste, să primească un cadou şi să înveţe să
decoreze bradul. Doamna Crăciun le va destăinui prichindeilor reţeta sa specială de turtă dulce
parfumată, iar spiriduşii le vor arăta copiilor sania fermecată, renii năzdravani în frunte cu Rudolf, renul
magic cu nas roşu. În acest timp, părinţii se vor delecta cu o băutură locală fierbinte şi o gustare caldă.
Revenim la hotel după aproximativ 3 ore. După amiază, timp liber pentru excursiile opţionale
achiziţionate din ţară, plimbări individuale sau schi. Seara vă invităm la cină festivă de Crăciun ce se va
organiza la un restaurant local.
Moş Crăciun vă veni cu sania trasă de reni şi va împărţi cadouri copiilor. Aceştia vor avea un loc de joacă
special amenajat în jurul bradului, unde vor putea desfăşura diverse activităţi împreună cu spiriduşii lui
Moş
Crăciun.

25. 12. 2016, Ziua 3 Crăciun fericit!
În prima parte a zilei de Crăciun vă invităm la o fermă de
Husky pentru o experienţă memorabilă alături de aceşti
frumoşi câini. Vom învăţa mai întâi la ce comenzi răspund
câinii şi cum le place să fie direcţionaţi.
Plimbarea cu sania trasă de husky vă dezvăluie peisajele
fascinante ale Laponiei şi vă oferă o stare de libertate

nebănuită. Husky sunt extrem de prietenoşi şi foarte dornici să alerge pe parcursul celor 2,5 km cât
durează cursa aventuroasă. După experienţa din safari, vă veţi bucura de un suc cald de fructe, iar
doritorii pot achita un supliment pentru prelungirea bucuriei (safari de 5 sau 10 km). După amiază timp
liber pentru excursiile opţionale achiziţionate din ţară.

26. 12. 2016, Ziua 4 Scrie o scrisoare direct în biroul lui Moș Crăciun
SANTA PARK & SANTA VILLAGE este o excursie de o
zi cu prânz inclus. După micul dejun, plecăm spre
Rovaniemi, situat la aproximativ 2,5 ore distanţă cu
autocarul. Vom vizita Santa Village, locul unde se află
şi biroul Moşului. De aici vom putea trimite celor
dragi o scrisoare cu ştampila lui Moş Crăciun şi vom
achiziţiona suveniruri care să ne amintească de acest
loc magic. Vom vizita şi celebrul parc tematic Santa
Park - o imensă peşteră săpată într-o stâncă. Printr-un
tunel feeric vom ajunge în inima peşterii, unde ne vom putea bucura, adulţi şi copii laolaltă, de cele mai
frumoase momente ale sărbătorii de Crăciun. Prânzul va fi servit la un restaurant din cadrul parcului.
Seara revenim la hotel în Levi.

26. 12. 2016, Ziua 5 Happy end!

Mic dejun. Timp liber pentru ultimele cumpărături. La
ora 11:00 eliberarea camerelor şi predarea
echipamentului termoizolant. La ora 11:30 transfer la
aeroport pentru îmbarcare pe zborul charter operat
de compania Blue Air cu plecare la ora 14:00. Sosire la
Bucureşti la ora 18:20.

Află mai multe detalii despre ofertă la mesagerii lui Moș Crăciun
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