
1.gün - İstanbul-Rovaniemi
Programımız, sizi havalimanındaki buluşma noktamıza götürmek üzere verdiğiniz adrese gelecek olan
özel aracın adresinize ulaşması ile başlıyor. Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde buluşarak, check-in
işlemlerimizi tamamlıyor ve sonrasında İstanbul-Rovaniemi uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Varışımıza
istinaden havalimanında karşılanıyor ve “Noel Baba’nın Köyü”ne transfer oluyoruz. Burada Kuzey Kutup
Çizgisini geçip sonrasında sertifikalarımızı alacağız. Dilerseniz Noel Baba ile fotoğraf çektirebilir,
sevdiklerinize kartpostal gönderebilir veya serbest zamanınızda hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Turumuzun
ardından otelimize yerleşiyoruz. Konaklama otelimizde.

2.gün - Rovaniemi
Kahvaltımızın ardından özel aracımız ile yaklaşık 20 dakika yol alarak bir Husky çiftliğine varıyoruz. Burada
kuzeye özgü sevimli hayvanlar ile bir arada zaman geçirecek ve sonrasında Husky kızağına bineceğiz.
Kızak turunun ardından öğle yemeğimiz yerel bir restoranda. Öğle yemeğimizin ardından özel aracımız ile
Ren Geyiği Çiftliği’ne hareket ediyoruz. Bölgeye özel bu aktivitede kısa bir ren geyiği sürüş turu
yapıyoruz. Bununla ilgili sertifikalarımızı alacağız. Bu eğlenceli aktivitelerin ardından Rovaniemi’ye
dönüyoruz. Konaklama otelimizde. Akşam saatinde hava koşulları kuzey ışıkları görmek için uygun ise
aracımız ile gezintiye çıkacağız. Şansımız iyi giderse büyüleyici kuzey ışıklarını görebileceğiz.

3.gün - Rovaniemi
Kahvaltımızın ardından tekrar Santa Clause Köyü’ne doğru yola çıkıyoruz. Burada Çinli Mimarlar
tarafından inşaa edilen Mooming Snow Castle’ı geziyoruz. Özelikle Snow Castle’da sizi bekleyen buzdan
heykelleri hayretle izleyeceğinizi düşünüyoruz. Öğle yemeğimiz geziler esnasında yerel bir restoranda.
Daha sonra Artikum Müzesi’ni ziyaret edeceğiz. Laponya Bölgesi ile ilgili en iyi müzelerden birisini
gördükten sonra Rovaniemi’deki otelimize dönüyoruz.  Konaklama otelimizde.

4.gün - Rovaniemi-İstanbul
Kahvaltının ardından özel otobüsümüz ile Rovaniemi Havalimanına transfer oluyor ve check-in işlemlerinin
ardından İstanbul uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Turumuz önceden vermiş olduğunuz adrese yapılacak
kişiye özel transferiniz ile son buluyor.

Otel Bilgileri
Scandic Rovaniemi 4* v.b

Fiyata Dahil Olan Hizmetler
Türk Hava Yolları 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
Programda belirtilen 2 öğle yemeği
Husky ve Ren Geyiği Safarileri
Moomin Snow Castle gezisi
Artikum Müzesi
Santa Clause Köyü gezisi
Türkçe rehberlik hizmeti
Yurtdışı çıkış harcı
Seyahat sigortası

Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Programda belirtilmeyen yemekler
Programda belirtilen yemekler sırasında alınacak içecekler 
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Fazla Bagaj ücreti 
Kişisel harcamalar 
Vize ücreti

Önemli 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. 
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. 
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
Lapland Turu çocuklar için uygun bir tur mudur? Tüm Dünya’dan her sene bu dönemlerde
aileleriyle birlikte yüz binlerce çocuk misafir gelmektedir. Bunun sebebi Noel Baba ile tanışmaları ve
başka yerde yaşaması zor deneyimler olan Ren Geyiği ve Husky’ler ile vakit geçirme şansları başlıca
sebepleri olarak sayabiliriz.
Havanın soğuk olması seyahati ne kadar etkilemektedir? Hava sıcaklığı çok düşük ve devamlı kar
üzerinde olacağınızdan buna göre kendi kıyafetlerinizi getirmeniz gerekir fakat yapacağınız aktivitelerde
sizlere özel termal kıyafetler verilecek olup bunlarla soğuk havadan etkilenmeyeceksiniz.
Kuzey ışıklarını görme garantimiz var mı? Kuzey ışıkları bir doğa olayı olduğundan hiçbir şekilde bu
ışıkları görme garantisi olamaz fakat tur tarihimiz Kuzey Işıklarının en sık görüldüğü aylardan olduğundan
şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz.
Sağlık: Finlandiya’ya girişlerde Türk vatandaşlarına herhangi bir aşı zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bölgelerin iyi restoranlarında yiyeceğimiz öğle yemeklerinde ve akşam yemeklerinde sağlığınızı olumsuz
şekilde etkileyecek bir sorunla karşılaşacağınızı düşünmüyoruz. Gezi boyunca musluk suyu içmemenizi
yalnızca ilk kez sizin tarafınızdan açılacak şişe suyu tüketmenizi öneriyoruz.
Vize Bilgileri: Finlandiya Schengen Bölgesi’ne mensup bir ülkedir. Geçerli Schengen vizeniz ile bu ülkeye
seyahat edebilirsiniz. Vizeniz yoksa vize departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.
Gezi Zamanlaması: Finlandiya kar ve buz ile ünlenmesine karşın yaz ayları sıcak ve güneşli geçmektedir.
Hatta zaman zaman ilkbahar ve sonbahar da umulduğundan daha sıcak geçmektedir. Finlandiya esas
karlı ve buzlu zamanını Kasım’dan Mart’a kadar süren kış döneminde yaşar. Bu dönemde sıcaklıklar –
20°C’ye kadar düşebilir. Ülkenin kuzey kesimlerinde bu süre Ekim’den Mayıs ortasına kadar uzayabilir.
Finlandiya’da yaz ortasında güneş neredeyse hiç batmaz.
Uçuş Süreleri: İstanbul-Rovaniemi yaklaşık 4 saat 10 dakika, Rovaniemi-İstanbul 4 saattir.
Para Birimi: Finlandiya Euro Bölgesi ülkelerindendir. Gezi için yanınıza Euro almanızı ve bunun küçük
birimlerini de yanınızda bulundurmanızı öneriyoruz.



Saat Dilimi: Türkiye ile Finlandiya arasında 1 saat fark bulunmaktadır. Türkiye, Finlandiya’dan bir saat
ileridedir.
Telefon Kullanımı: Tüm cep telefonu operatörleri eğer telefonunuz uluslararası dolaşıma açıksa
kullanılabilmektedir.
Gezi İçin Alınabilecek Kıyafet ve Gerekli Eşyalar: Finlandiya kışın oldukça soğuk olmaktadır. Bunun için
yanınıza kalın bir mont / palto, yün kazaklar, polar, kalın pantolonlar, yün ya da polar eldiven, başlık ve atkı
almanızı öneririz. Bunun dışında kar gözlüğü, güneş kremi, olası gürültüye karşı kulak tıkacı, fotoğraf
makinesi, video kamera ve bunların şarj aletleri ve yedek hafıza kartları da getirebilirsiniz. Katıldığınız
ekstra turlardaki gerekli olan özel kıyafetler tura katılacağınız gün tarafınıza verilecektir.
Yemek Kültürü: Fin yemekleri, tadanlara büyük lezzet keyfi yaşatır. Bu kentte vejetaryen, deniz ürünleri, et
yemekleri ve her türlü lezzet tüm damak tatlarına göre hazırlanır. Cafe, bar, kulüp 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: Özellikle Santa Claus Village gezisinde hediyelik eşya, yöresel ürünler ve şarap alışverişi
yapabilirsiniz.

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
Santa Clause Köyün’de her yıl yeniden yapılan Snow Castle ve büyüleyici güzelliğe sahip buzdan
heykeller
Laponya kültürünü öğrenebileceğiniz Artikum Müzesi

Yerel Hizmetler Hakkında Önemli Bilgilendirme
Satın alınan tur SeturExclusive turu olup, Setur&Gazella ortak organizasyonudur.

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
2030,00 EUR
1560,00 EUR
1560,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 5.12.2019

İstanbul Havalimanı'nda buluşma. Türk Hava Yolları özel seferi ile saat 10.20'de Rovaniemi'ye hareket.
Yerel saat 13.55'de varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 8.12.2019

Türk Hava Yolları özel seferi ile saat 17.00'de İstanbul'a hareket. Türkiye saati ile 22.15'de İstanbul
Havalimanı'na varış 

Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
2030,00 EUR
1560,00 EUR
1560,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 16.01.2020

İstanbul Havalimanı'nda buluşma. Türk Hava Yolları özel seferi ile saat 10.20'de Rovaniemi'ye hareket.
Yerel saat 13.55'de varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 19.01.2020

Türk Hava Yolları özel seferi ile saat 17.00'de İstanbul'a hareket. Türkiye saati ile 22.15'de İstanbul
Havalimanı'na varış 

Rovaniemi(3) 05-08 Aralık / Türk Hava Yolları (05 - 08 Aralık 2019)

Rovaniemi(3) 16-19 Ocak / Türk Hava Yolları (16 - 19 Ocak 2020)



Oda Tipi
1 Kişilik Oda (Kişi Başı)
2 Kişilik Oda (Kişi Başı)
3 Kişilik Oda (Kişi Başı)

Kişi Başı Fiyat
2030,00 EUR
1560,00 EUR
1560,00 EUR

Kalkış Noktaları
İstanbul Havalimanı

Kalkış Açıklama
Kalkış Tarihi : 30.01.2020

İstanbul Havalimanı'nda buluşma. Türk Hava Yolları özel seferi ile saat 10.20'de Rovaniemi'ye hareket.
Yerel saat 13.55'de varış.

Dönüş Açıklama
Dönüş Tarihi : 2.02.2020

Türk Hava Yolları özel seferi ile saat 17.00'de İstanbul'a hareket. Türkiye saati ile 22.15'de İstanbul
Havalimanı'na varış 

Rovaniemi(3) 30 Ocak-02 Şubat / Türk Hava Yolları (30 - 02 Şubat 2020)


