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Laponya Kuzey Işıkları Turu SE (Rovan em )

F yat sorunuz
0,00 TL

TUR ÖZELLİKLERİ
1.Gün: İstanbul-Rovan em
Programımız, s z haval manındak buluşma noktamıza götürmek üzere verd ğ n z adrese gelecek olan özel aracın
adres n ze ulaşması le başlıyor. Atatürk Haval manı Dış Hatlar G d ş Term nal 'nde buluşarak, check- n şlemler m z
tamamlıyor ve sonrasında İstanbul-Rovan em uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. Varışımıza st naden haval manında
karşılanıyor ve “Noel Baba’nın Köyü”ne transfer oluyoruz. Burada Kuzey Kutup Ç zg s n geç p sonrasında
sert f kalarımızı alacağız. D lersen z Noel Baba le fotoğraf çekt reb l r, sevd kler n ze kartpostal göndereb l r veya
serbest zamanınızda hed yel k eşyalar alab l rs n z. Turumuzun ardından otel m ze yerleş yor ve Rovan em ’n n b raz
dışında bulunan özel b r yerde akşam yemeğ m z alacağız. Ayrıca burada bulunan tamamen kardan ve buzdan
yapılan Ice Bar’da çecek çeb l rs n z. Akşam hava koşuları elver r ve şansımız da yaver g derse, Kuzey Işıkları’nı
görme fırsatı bulacağız. Konaklama otel m zde.

2.Gün: Rovan em
Kahvaltımızın ardından özel aracımız le yaklaşık 20 dak ka yol alarak b r Husky ç l ğ ne varıyoruz. Burada kuzeye
özgü sev ml hayvanlar le b r arada zaman geç recek ve sonrasında Husky kızağına b neceğ z. Kızak turunun
ardından öğle yemeğ m z yerel b r restoranda. Öğle yemeğ m z n ardından özel aracımız le Ren Gey ğ Ç l ğ ’ne
hareket ed yoruz.. Bölgeye özel bu akt v tede kısa b r ren gey ğ sürüş turu yapıyoruz. Bununla lg l sert f kalarımızı
alacağız. Bu eğlencel akt v teler n ardından Rovan em ’ye dönüyoruz. Konaklama otel m zde.

3.Gün: Rovan em -Kem -Rovan em
Kahvaltımızın ardından özel aracımız le yaklaşık 2 saat mesafede bulunan Kem ’ye hareket ed yoruz. Burada
sırasıyla bölgede çıkartılan ve çeş tl l k bakımından oldukça zeng n değerl taşlar ve m neraller hakkında
b lg lend r leceğ m z Gemstone Gallery ve her yıl yaz mevs m nde er d ğ nden kışın yen den nşa ed len Snow Castle’ı
gez yoruz. Özel kle Snow Castle’da s z bekleyen buzdan heykeller büyülenerek zleyeceğ n z düşünüyoruz. Öğle
yemeğ m z gez ler esnasında yerel b r restoranda. Daha sonra Rovan em ’dek otel m ze dönüyoruz. Konaklama
otel m zde

4.Gün: Rovan em -İstanbul
Kahvaltının ardından özel otobüsümüz le Rovan em Haval manına transfer oluyor ve check- n şlemler n n ardından
İstanbul uçuşumuzu gerçekleşt r yoruz. Turumuz önceden verm ş olduğunuz adrese yapılacak k ş ye özel transfer n z
le son buluyor.

Otel B lg ler
Santa Clause Hotel 4* v.b

F yata Dah l Olan H zmetler
Freebird Havayolları ile İstanbul-Rovaniemi-İstanbul arası ekonomi sınıf uçak bileti ve havalimanı
vergileri
Rovaniemi’de 3 gece 4* otelde oda kahvaltı konaklama
Ev – alan – ev transferi de dahil olmak üzere programda belirtilen tüm transferler
Özel araç ile programda belirtilen tüm geziler

Geziler esnasında
gezilecek müze ve ören yerleri ile diğer noktalara giriş ücretleri
(https://www.setur.com.tr)
Programda belirtilen 2 öğle ve 1 akşam yemeği
Husky ve Ren Geyiği Safarileri
Snow Castle gezisi
Santa Clause Köyü gezisi
Profesyonel Türkçe rehberlik hizmeti
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat sigortası

F yata Dah l Olmayan H zmetler
Programda belirtilmeyen yemekler
Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler
Fazla Bagaj ücreti
Kişisel harcamalar
Vize ücreti

Öneml Notlar
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.
***14 Yaşın altındaki misafirler bu tura kabul edilmemektedir.
***Finlandiya’da resmi otel yıldız sistemi bulunmadığından otellerimizdeki yıldız değerleri
tarafımızdan dünya standartları temel alınarak verilmiştir.
Bölgede havanın geç aydınlanıp erken kararmasından dolayı bazı aktiviteler hava karanlıkken
yapılabilmektedir.
Kuzey ışıkları bir doğa olayı olup, hava şartlarına bağlı olarak görülebilmektedir.
Yurt dışına çıkarken havalimanında devlet tarafından istenebilecek belgeler için çalıştığınız kurum
ile irtibata geçmeniz tavsiye edilir. Bu konuda acentemizin herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Tur rehberi program içeriği aynı kalmak şartıyla gelişen şartlara göre programda değişiklik
yapabilir.
Üç kişilik konaklama müsaitlik doğrultusunda yapılır. Müsaitlik olması durumunda üçüncü kişi için
ek yatak verilir.
Havayolu ücret artışları fiyatlarımıza yansıyacaktır.
Havayolu dolayısı ile olabilecek uçuş saatleri değişikliklerinden acentamız sorumlu değildir.
Tur dönüş tarihi esas alınmak şartıyla yolcunun en az 6 ay geçerli pasaportunun olması
gerekmektedir.
Pasaport alım tarihi 10 yıldan eski olmamalıdır.
Kesin otel ve havayolu bilgileri tur kalkış tarihinden 1 hafta önce bildirilecektir.
Program için vize gerekmektedir. Lütfen vize departmanı ile iletişime geçiniz.

80 yaşın üzerindeki misafirlerimiz için sigorta yapılamamaktadır.
(https://www.setur.com.tr)

Tüm havayollarının uçuş günü ve saati ile ilgili değişiklik yapma hakkı olduğu gibi bagaj taşıma
kurallarını acente/yolcu bildirmeksizin değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Ekstra bagaj taşıma
ücretleri misafirlere aittir.
Acentemiz, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları yeterli katılım
sağlanamaz ise gezi başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi kapsamındaki otel
isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir.
Ödemeler ödeme yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz alınarak yapılmaktadır.
Ücretsiz eviniz – alan – eviniz transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul, Ankara,
İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun, Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.
Gazella Turizm , havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey
Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde saatler değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 48
saat önce teyid edilmesi gerekmektedir. Yurtdışı gezilerinde en az 6 ay geçerli pasaport olması
mecburidir. Uçağın ineceği şehre göre parkurlarda değişiklikler olabilir. Havayolu şirketleri
tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan Gazella Turizm sorumlu
tutulamaz. Gazella Turizm gerekli gördüğü durumlarda, tur güzergahını içeriği aynı kalmak
koşuluyla değiştirme hakkını saklı tutar. Gazella Turizm, kategorisi aynı kalmak kaydıyla otel
isimlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Programlarda belirtilen geziler bazı nedenlerden dolayı
belirtilen gün/ günler dışında başka bir gün yapılabilir. Yerel otoriteler tarafından gezilmesine,
gidilmesine herhangi bir sebeple izin verilmeyen gezi ya da turlar yapılmaz. Bu gezi ya da turların
yapılamamasından Gazella Turizm sorumlu tutulamaz. 3 kişilik odalarda ilave yatak uygulaması
olup 3. yatak standart yataktan küçüktür. Çocuk indirimi sadece 2 yetişkin yanında kalan çocuklar
için geçerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular
Sağlık: Ülkeye girişlerde herhangi bir aşı zorunluğu bulunmamaktadır.
Vize Bilgileri: Finlandiya, Schengen ülkesidir. Umuma mahsus pasaport sahipleri vizeye tabidir.
Diplomatik hizmet ve hususi pasaport sahipleri vizeden muaftır.
Uçuş Süreleri: Turumuzu Free Bird Havayolları'ndan özel charter seferi ile İstanbul - Roveniemi
uçuşunu Atatürk Havalimanı'ndan direk uçuş olarak gerçekleştireceğiz. İstanbul-Rovaniemi 4 saat
10 dakika, Rovaniemi - İstanbul 3 saat, 30 dakikadır. Planlanan uçuş saatleri ise İstanbul Rovaniemi 09.00 - 13.10 / Rovaniemi - İstanbul 12.00 - 15.30'dur. Özel uçuş olması sebebi ile
uçuş saatlerinde -+ 1 saat fark olabilir. Bağlantı uçuşlarınızı almadan önce Satış Departmanımız
ile görüşmenizi öneririz.
Para Birimi: Finlandiya, Euro bölgesi ülkelerindendir. Seyahatiniz için yanınıza Euro almanızı ve
bunun ufak birimlerini yanınızda bulundurmanızı öneririz.
Saat Dilimi: Türkiye ile Finlandiya arasında saat farkı bulunmamaktadır.
Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri, hattınız uluslararası
kullanılabilmektedir. Ancak ülkenin bazı kesimlerinde şebeke olmayabilir.

dolaşıma

açıksa

Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Finlandiya kışın oldukça soğuk olmaktadır. Bunun için yanınıza kalın bir
mont / palto, yün kazaklar, polarlar, kalın pantolonlar, yün ya da polar eldiven, başlık ve atkı
almanızı öneririz. Bunun dışında kar gözlüğü,fotoğraf makinesi, video kamera ve bunların şarj
aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz.

Yemek Kültürü: Fin yemekleri, tadanlara büyük lezzet keyfi yaşatır. Bu kentte vejetaryen, deniz
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ürünleri, et yemekleri ve her türlü lezzet tüm damak tatlarına göre hazırlanır. Kafeler, barlar,
kulüpler ve çok sayıda diğer mekânlar müşterilerine her türlü içeceği sunar.
Elektrik: Finlandiya’da elektrik 220/230 volttur ve C tipi ikili ince yuvarlak ve F tipi ikili kalın
yuvarlak prizler kullanılmaktadır.
Alışveriş: Ülkede çok geniş bir yelpazede alışveriş imkânı bulunmamaktadır. Yöreye özgü hediyelik
eşyalar satın alınabilir.

Turun Artıları
Alternatifi olmayan, başka bir yerde benzeri bulunmayan deneyimler barındıran Laponya bölgesine
unutulmaz bir yolculuk yapacağız
Sevdiklerimize onları ne kadar önemsediğimizi masalsı bir şekilde söyleyebilmek için, Santa Claus
Köyü’nde ziyaret ettiğimiz Noel Baba’nın evinden sevdiklerimize kartpostal gönderme mutluluğu
Santa Claus köyündeyken, Kutup Çizgisi'ni geçerek fotoğraf çektirme fırsatı
Belki çocukluğumuzda Noel Baba’nın varlığıyla kandırılmadık ama tüm çizgi filmlerde Ren Geyikleri
ve Noel Baba’nın arkadaşlaığını görüp gerçek olmasını istedik. Şimdi Ren Geyiği Çiftliğini ziyaret
ederek bu Ren Geyikleri ile kızak yapma şansı
Yüzyılardır kızak çekme, rengeyiği bekçiliği görevlerinde yer alan Husky’lerin çektiği kızakları
kızak yapma ve onlarla arkadaş olma keyfi
Kemi'de her yıl yeniden yapılan Snow Castle ve büyüleyici güzelliğe sahip buzdan heykeller
Birçok değerli taş ve mineral çeşitine ev sahipliği yapan Gemstone Gallery'de gezi

Yerel H zmetler Hakkında Öneml B lg lend rme
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

