
 

  

8-денний автобусний тур: СТАРИЙ НОВИЙ РІК У ЛАПЛАНДІЇ:  

4 країни: Латвія, Швеція, Фінляндія, Естонія   

5 міст:  Рига, Стокгольм, Рованіємі (2 дні),  Гельсінкі, Таллінн 

10  
січ 

(ЧТ) 

07.00  –  виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.  
Транзит по Бєларусі. 
 

11  
січ 

 (ПТ) 
 
 
 

08.00-16.00 РИГА, ЛАТВІЯ. Рига уникла 
перепланувань у радянський час і повністю зберегла 
свій історичний вигляд. Старе місто, що розташоване 
на річці Даугаві, - це живописні середньовічні 
будиночки, гострі шпилі башт, стародавні церкви і 
монастирі, що впритул стоять один до одного на 
вузьких вуличках, якими гуляли Шерлок Холмс зі 
своїм другом доктором Ватсоном, легендарний 
Штірліц, мушкетери і гвардійці кардинала, 
"гардемарини" та лицар Айвенго... Стара Рига і Ризьке 

бульварне кільце внесені до переліку  ЮНЕСКО як світова культурна спадщина.   

16.30 - посадка на круїзний 
лайнер. Ночівля в 4-х місних 
каютах зі зручностями. Цей 
плавучий готель дозволяє 
подорожувати, одночасно 
насолоджуючись життям. 
Протягом усієї морської 

подорожі до Ваших послуг безліч ресторанів, барів, магазинів і розважальних програм. 

http://www.euroways.com.ua/avtobus.html


12  
січ 

 (СБ) 
 

10.30–21.00 СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦІЯ - одна з 
найгарніших столиць світу для відпочинку. Це місто, 
що розташоване на 14 островах, нерідко називають 
Північною Венецією.   Стокгольм - місто рідкісної 
краси, це підтвердить кожен, хто хоч раз побував там. 
Для багатьох стає справжнім відкриттям те, як  різним 
кварталам Стокгольма вдалося зберегти власний 
унікальний характер і шарм.   Величезний вибір 
музеїв, виставок, всіляких розваг роблять Стокгольм 
однією з найвідвідуваніших столиць світу.   

Нічний переїзд. 
 

13 січ 
(НД) 

 

13.00 – РОВАНІЄМІ / СЕЛО САНТА КЛАУСА, ФІНЛЯНДІЯ. Поселення до готелю*** у центрі міста. 
Саме тут ми відсвяткуємо Старий Новий рік! 

Рованіємі - столиця Лапландії, країни вічного Різдва. 
Найвідоміше зимове місто Фінляндії і батьківщина 
Санта Клауса! Уся сніжна Лапландія і арктична північ 
починаються тут! Поруч з Рованіємі знаходиться 
царство Санта Клауса, куди входять Село Санта 
Клауса, Майстерня Санта Клауса, Поштовий офіс 
Санта Клауса і Санта Парк. Приїхавши сюди, ви 
потрапите до справжньої казки, зустрінетеся з 
справжнім Санта Клаусом і його помічниками – 
гномами. 
Бажаючі зможуть покататися по засніженому лісі на 

північних оленях або в упряжках з красунь-собак хасок або випробувати швидкість фінських 
мотосаней. 

Нас також чекає перетин Полярного кола і сертифікат 
на пам'ять! З центрального поштового відділення Ви 
зможете відправити святкові листівки рідним і 
друзям з унікальним штампом Санта Клауса. Бажаючі 
можуть стати гостями САНТА ПАРКУ - світу Різдва і 
казки в глибині печери. Ви зможете покататися на 
чарівному паровозику,  відвідати знамениту льодову 
кімнату снігової королеви і посидіти на чарівному 
троні. 

14 
січ 

(ПН) 
 

Сніданок. Продовження зимових забав у Рованіємі. 
 
21.00 – виїзд. Нічний переїзд. 

15 
січ 

(ВТ) 
 

10.00-18.00 ГЕЛЬСІНКІ. Дочка Балтійського моря - так 
романтично називають столицю Фінляндії її 
мешканці. Місто та всі визначні пам'ятки Гельсінкі 
розташувалися на 315 островах у гирлі річки Вантаа. 
Багато визначних пам'яток Гельсінкі носять 
неокласичний характер і датуються першою 
половиною XIX століття, коли створювався центр 
столиці - Сенатська площа. 
 
18.30 - відправлення лайнером до Естонії. Ночівля в 

4-х місних каютах. 



16 
січ 

(СР) 
 

 

09.00-18.00 ТАЛЛІНН, ЕСТОНІЯ. Середньовічне Старе 
місто Таллінна - це переплетення мощених бруківкою 
вуличок і старовинні споруди, більшість з яких були 
зведені в XI - XV століттях і збережені завдяки міцній 
кріпосній стіні та забороні на легкозаймисті 
будматеріали. Тому сьогодні, прогулюючись по 
старовинних вуличках Старого міста, можна 
милуватися тими ж церквами, площами, вежами і 
будиночками, що й багато століть назад. 

 
Нічний переїзд. 
  

17 
січ 

(ЧТ) 

 
21.00 - прибуття до Києва. 

 

 

 

 

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2 

тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874 

On-line бронювання: www.euroways.com.ua 
 

Вартість: 425 євро. Включає: 
 

 проїзд на комфортному автобусі 
 відвідини УСІХ міст, зазначених у 

програмі туру  
 дві ночі на лайнерах 
  готель***  зі сніданком  (розміщення у 

2-місних номерах) 
 спальне місце в автобусі 

 

Додатково: 
 
 послуги місцевих ліцензованих гідів 
(5€ - 10€ за екскурсію) – за бажанням 
 5€ - страховка (10€ - туристам від 60 
років) 

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 

 

 
Формування групи здійснюється  до 15 ГРУДНЯ 

 
 

 

 

http://www.euroways.com.ua/

