
Незабутні тури та
екскурсії по Україні та
за кордоном

Лапландія в Berry Land

ГРУПА (ЧОЛ) 44 + 4 40 + 8 30 + 3 34 + 6 27 + 3 15 + 2

1 день 720 грн 765 грн 755 грн 800 грн 785 грн 855 грн

Ціни можуть змінюватись! Перед бронюванням уточняйте вартість у менеджера!

Що входить у вартість

Автобусне обслуговування

Екскурсійне обслуговування за програмою Berry Land

Супровід представником фірми

Страховка

Додатково оплачується

Обід на вибір

Супровід медпрацівником

Особисті витрати

ЕКСКУРСІЙНЕ  ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЯГІДНА  КРАЇНА  "BERRY  LAND"  (ЗИМА)
Ягідна країна - справжня пригода для дитини! А Лапландія в Berry Land - це святкова країна, де занурюються в унікальну та
чарівну атмосферу зимових свят!  Подорож здивує малюків,  порадує підлітків,  перенесе в  безтурботний світ  дитинства
дорослих. На вас чекають: інтерактивна екскурсія, майстер-клас та активний відпочинок.

Грудень 2021 р. - січень 2022 р. (середа та п'ятниця)
Під час святкової екскурсії на Вас чекають унікальні локацій.
Подорож по Лапландії: Ви потрапите в справжню різдвяну казку з фольклорними персонажами! Разом з жителями Лапландії
Ви помандруєте по неймовірним різдвяним інсталяціям, станцюєте запальні танці та приймите участь в казкових постановках
героїв. У Вас не буде шансів замерзнути!
Майстерня іграшок Санти: під чуйним керівництвом Ельфа діти зможуть змайструвати подарунки, щоб подарувати друзям чи
близьким. А, можливо, навіть, залишити собі (тематичний майстер-клас).
Полювання за Північним сяйвом: Ви опинитеся в автентичному саамському вігвамі, познайомитеся з традиціями корінних
жителів Лапландії і дізнаєтеся більше про таємниче північне сяйво, а спеціальна машина, яка імітує це природне явище,
призведе всіх в захват!
Резиденція Санта Клауса: на чарівному паравозику "Рудольф" ви відправитеся на пошуки будинку Санти. І лише ті, кому
вдасться подолати цей шлях, зможуть посидіти на колінах улюбленого чарівника, загадати бажання і, звичайно ж, перевірити
чи справжня у нього борода.
Еко-кафе: відвідування кафе з традиційною випічкою саамів та чаєм з ягодами.
Святкова фотозона в Berry Park: не забудьте виділити час на пам'ятні фотографії в неймовірних зимових інсталяціях Berry
Land, покататися на гойдалках парку, а також придбати смачні подаруночки.
Тривалість екскурсійної програми на території Berry Land - 3 - 3,5 години.
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