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Circuit Finlanda 

Perioada: 12.05, 7.07, 25.08.2019 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Helsinki 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni pe zborul cu destinaţia Helsinki. Transfer şi cazare la 
hotel în zona Helsinki. 

Ziua 2. Helsinki 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție în Helsinki sau, opțional, tur de oraș cu ghidul*. Se vizitează din exterior 
cele mai importante obiective turistice: Catedrala din Helsinki, Biserica Temppeliaukio – o uimitoare piesă de 
arhitectură modernă cu interiorul excavat și săpat în piatră, și alte atracții ale orașului. Plimbare în centrul 
orașului și oprire pentru cumpărături la piața tradițională de pește din portul vechi*. Seara, cazare la hotel în 
zona Helsinki. 

Ziua 3.Helsinki – Porvoo* – Kuopio  
Mic dejun. Dimineața, timp liber la dispoziție pentru a vizita pe cont propriu Helsinki sau excursie opțională la 
Porvoo, al doilea cel mai vechi oraș din Finlanda, renumit pentru arhitectura medievală, străzile pietruite și 
casele cu acoperiș roșu*. Se vizitează piața de antichități din Gara Veche, catedrala, magazinele de suveniruri și 
un atelier de ciocolată artizanală*. Plecare spre Kuopio și traversarea districtului lacurilor finlandeze. Oprire pe 
malul lacului Kallavesi din Kuopio pentru a admira panorama impresionantă a numeroaselor insule și a 
fortăreței de pe Muntele Puijo. Seara, cazare la hotel în zona Kuopio/ Tahko. 

Ziua 4. Districtul Lacurilor Finlandeze – Laponia  – Rovaniemi        
Mic dejun. Se continuă călătoria spre Laponia prin renumita regiune a lacurilor finlandeze. Traversarea Cercului 
Arctic și oprire în Rovaniemi, un modern oraș universitar și centrul comercial al zonei de nord a țării. Timp liber 
la dispoziție sau, opțional, tur de oraș cu ghidul, care include vizitarea din exterior a celor mai importante 
atracții turistice: Podul Jatkankynttila, Muzeul Arkikum, Primăria, Centrul de Cercetare și Lappia House*. 
Seara, cazare la hotel în Rovaniemi.   

Ziua 5. Rovaniemi – Satul lui Moș Crăciun – Oulu – Vaasa   
Mic dejun. Se vizitează Satul lui Moș Crăciun, locul unde pe străzi se ascultă colinzi tot anul. Principalele 
atracții turistice: Oficiul Poștal,  Biroul lui Moș Crăciun, magazinele de suveniruri și „Ceremonia de traversare a 
Cercului polar”. Oprire în Oulu, oraș comercial reprezentativ pentru nordul Finlandei. Se continuă călătoria de-a 
lungul coastei și a Golfului Botnic. Seara, cazare la hotel în Vaasa. 

Ziua 6. Vaasa – Archipelagul Kvarken* 
Mic dejun. Timp liber la dispoziție pentru a descoperi Vaasa pe cont propriu sau excursie opțională cu barca la 
Archipelagul Kvarken și Golful Botnic, cel mai nordic braț al Mării Baltice*. Seara, cazare la hotel în Vaasa.      

Ziua 7. Rauma – Turku – Helsinki  
Mic dejun. Plecare spre Helsinki. Oprire în Rauma, unul dintre cele mai frumoase orașe din Finlanda, incluse în 
patrimoniul UNESCO datorită centrului vechi considerat monument cultural. Se continuă călătoria spre Turku, 
vechea capitală a Finlandei, situată pe malul râului Aura, a cărei atracții principale sunt: cetatea istorică din port 
și catedrala. Seara, cazare la hotel în zona Helsinki. 

Ziua 8. Helsinki – Bucureşti  
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Helsinki pentru check-in și îmbarcare cu destinația București Otopeni.    
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Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Helsinki - Bucuresti  
- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana/ persoana  
- Taxe de aeroport  
- Cazare 7 nopti in camera dubla in hoteluri de 4 stele cu mic dejun  
- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului  
- Asistenta turistica in limba romana   
 

Servicii neincluse 

- Tur de oras in Helsinki: 55 Euro/ persoana  
- Excursie la Poorvo: 55 Euro/ persoana  
- Tur de oras in Rovaniemi: 55 Euro/ persoana  
- Excursie cu barca la Arhipelagul Kvarken si Golful Botnic: 59 Euro/ persoana  
- Supliment demipensiune (7 cine): 189 Euro/ persoana  
- Pachet 3 excursii optionale: 149 Euro/ persoana   
- Asigurare medicala si asigurare storno  
- Intrari la obiectivele turistice  
 

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 12.05.2019 7 899 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 07.07.2019 7 999 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 25.08.2019 7 999 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun) 12.05.2019 7 1149 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 07.07.2019 7 1249 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 25.08.2019 7 1249 EUR  

 

 
 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
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