ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΑ – NOΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡ∆Σ - ΕΛΣΙΝΚΙ –
ΤΑΛΛΙΝ 11 µέρες

Ελσίνκι (1 διαν.) – Ταλλίν (1 διαν.) – Κρουαζιέρα Βαλτικής (1 διαν.) – Στοκχόλµη (2 διαν.) – ∆ΩΡΟ η Ουψάλα - Καρλσταντ –
Όσλο (2 διαν.) – Κρουαζιέρα Φιορδς - Σόγκνεφιορδ – Μπέργκεν (1 διαν) – Κοπεγχάγη (2 διαν.) - ∆ΩΡΟ Κρουαζιέρα στα
κανάλια στην Κοπεγχάγη
Είδο̋: Αεροπορική
Περίοδο̋: Καλοκαίρι 2017,
∆ιάρκεια: 11 µέρε̋
Αναχωρήσει̋: 24-06-2017, 08-07-2017, 22-07-2017, 29-07-2017, 05-08-2017, 12-08-2017,
19-08-2017,

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
Mε αυτό το εντυπωσιακό ταξίδι θα ανακαλύψετε 5 χώρε̋ σε 11 µόνο µέρε̋! Το πιο ολοκληρωµένο &
το πιο ξεκούραστο πρόγραµµα στι̋ Σκανδιναβικέ̋ χώρε̋, τα Φιορδ̋, την Εσθονία και τη Φιλανδία,
µόνο µε ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΤΗΣΕΙΣ!! Θα απολαύσουµε τη νεανική πόλη τη̋ Φινλανδία̋ το Ελσίνκι, το
Ταλλίν τη̋ Εσθονία̋ µε τo όµορφo παλιό τη̋ κέντρο, θα συνεχίσουµε µε µια φωτεινή̋ νύχτα̋
κρουαζιέρα στη Βαλτική που µα̋ µεταφέρει στην οικολογική πρωτεύουσα του κόσµου, τη Στοκχόλµη.
Θα επισκεφτούµε την οικολογική πρωτεύουσα του κόσµου, τη Στοκχόλµη. Η Σουηδική πρωτεύουσα
είναι κτισµένη σε εξαιρετικά γραφική τοποθεσία, πάνω σ’ ένα σύµπλεγµα νήσων και χερσονήσων,
που χωρίζονται από βραχίονε̋ τη̋ θάλασσα̋, λίµνε̋ και διώρυγε̋, εκεί που η Λίµνη Μάλαρεν
συναντά τη Βαλτική. Στη συνέχεια θα δούµε την Ουψάλα και µέσω µια̋ πανέµορφη̋ διαδροµή̋ θα
θαυµάσουµε καταπράσινα τοπία, δάση και ειδυλλιακέ̋ µικρέ̋ και µεγάλε̋ λίµνε̋ µε κρυστάλλινα

νερά. Θα περάσουµε από το γραφικό Κάρλσταντ και θα φτάσουµε στο εντυπωσιακό Όσλο, τη
Νορβηγική πρωτεύουσα! Μετά από µια ξεκούραστη διαµονή στο Όσλο, θα συνεχίσουµε το ταξίδι µα̋
και θα διατρέξουµε γραφικέ̋ λίµνε̋, ορεινά τοπία και ποτάµια, καταρράκτε̋ και γραφικά
χωριουδάκια. Θα περάσουµε από γραφικέ̋ κωµοπόλει̋ όπω̋ το Φλαµ και το Γκουντβάνγκεν,
απ’όπου θα πάρουµε το καράβι για την πανέµορφη κρουαζιέρα στο απαράµιλλο Σόγκνεφιορδ, το
µεγαλύτερο και βαθύτερο στον κόσµο! Το φιορδ και οι διακλαδώσει̋ του περιστοιχίζονται από
βραχώδη τοιχώµατα που πέφτουν σχεδόν κάθετα στα σµαραγδένια νερά και µαζί µε το χιόνι στι̋
κορφέ̋ το καλοκαίρι δίνουν την πιο χαρακτηριστική εικόνα τη̋ Νορβηγία̋. Συνεχίζουµε µε το
κουκλίστικο Μπέργκεν, όπου θα έχουµε διαν/ση. Το ταξίδι µα̋ θα τελειώσει µε την γιορταστική και
χαρούµενη Κοπεγχάγη των παλατιών, του παραµυθά Άντερσεν και τη̋ µικρή̋ γοργόνα̋, όπου θα
απολαύσουµε την µοναδική Κρουαζιέρα στα γραφικά Κανάλια τη̋ πόλη̋!

1. ΑΘΗΝΑ – ΕΛΣΙΝΚΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και κατευθείαν πτήση για το Ελσίνκι. Άφιξη, µεταφορά για την
γνωριµία µα̋ µε την πόλη που δεσπόζει στο Φινλανδικό κόλπο. Θα δούµε το Προεδρικό Μέγαρο, την
πλατεία τη̋ Βουλή̋ µε το Κοινοβούλιο, τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό, το Πανεπιστήµιο, το Πάρκο
Σιµπέλιου̋ µε το οµώνυµο άγαλµα και την εκκλησία Τεµπελιαούκιο (εκκλησία τη̋ πέτρα̋),
φτιαγµένη από ένα συµπαγή βράχο. Aρχικά το µνηµείο δεν ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλέ̋, οι αντιδράσει̋
για την αισθητική του ήταν ποικίλε̋, ωστόσο µε τα χρόνια αναδείχτηκε στο πιο γνωστό µνηµείο του
Eλσίνκι. Στην συνέχεια, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ανακαλύψτε τι̋
όµορφε̋ γωνιέ̋ τη̋ πόλη̋ δοκιµάζοντα̋ τοπικέ̋ γεύσει̋ ή κάντε τη βόλτα σα̋ στην πολύχρωµη
αγορά Καουπατόρι. Θεωρητικά είναι πλωτή αγορά ψαριών, αλλά θα βρείτε στου̋ διάφορου̋
πάγκου̋ χειροποίητα αντικείµενα, περίεργα καπέλα, ξυλόγλυπτα και πολλά άλλα αναµνηστικά.

2. ΕΛΣΙΝΚΙ – ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝ∆ΙΑΣ – ΤΑΛΛΙΝ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
ΠΟΛΗΣ
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και πρωινό ελεύθερο. Επισκεφθείτε τον εµπορικό δρόµο Εσπλανάντι για
αγορέ̋, πιείτε καφέ η δοκιµάστε φινλανδικέ̋ λιχουδιέ̋ στο Κάπελι, παλιό καφενείο-ρεστοράν,
δοκιµάστε τα υπέροχα γλυκά κατά προτίµηση αυτά που είναι φτιαγµένα µε µπέρι̋, τα µούρα του
αρκτικού δάσου̋, που χρησιµοποιούνται στη µαγειρική, τη ζαχαροπλαστική, αλλά και στην
παραγωγή ασυνήθιστων λικέρ. Το µεσηµέρι θα επιβιβαστούµε στο πλοίο και θα µεταφερθούµε στην
πρωτεύουσα τη̋ Εσθονία̋, το Ταλλίν. Η παλιά πόλη, που περικλείεται από καλοδιατηρηµένα τείχη,
πολλού̋ πύργου̋, πλακόστρωτε̋ πλατείε̋, σπίτια µε µυτερέ̋ στέγε̋, σκοτεινά κελάρια και
λιθόστρωτα δροµάκια, τοποθέτησε το Ταλίν δίκαια στη λίστα µε τα Μνηµεία Παγκόσµια̋
Κληρονοµιά̋ τη̋ Unesco. Στην περιήγησή µα̋ µε τα πόδια θα δούµε τον Καθεδρικό του Αλεξάνδρου
Νέφσκι, το φρούριο Τουµπέα, το Κοινοβούλιο, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το ∆ηµαρχείο, το
µόνο γοτθικού ρυθµού στη Βόρεια Ευρώπη (όπου φιλοξενούνται διάφορε̋ εκθέσει̋), την εκκλησία του
Αγίου Πνεύµατο̋ µε το παλιό τη̋ ρολόι, κ.ά. Λίγο̋ χρόνο̋ ελεύθερο̋ στην πόλη για αγορά σουβενίρ
και φωτογράφιση. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Απόγευµα και βράδυ ελεύθερο. Η
νυχτερινή ζωή συγκεντρώνεται στην παλιά πόλη, µην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι βραδυάζει µετά τι̋
10!

3. ΤΑΛΛΙΝ – (ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΑΛΤΙΚΗΣ) – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Πρωινό ελεύθερο στην όµορφη πρωτεύουσα τη̋ Εσθονία̋. Ασχοληθείτε µε
τι̋ τελευταίε̋ σα̋ αγορέ̋ ή φωτογραφίσει̋. Καφέ, µπαρ, εστιατόρια και καταστήµατα, στεγασµένα
σε αναπαλαιωµένα σπίτια εµπόρων απλώνονται περιµετρικά τη̋ Πλατεία̋ ∆ηµαρχείου (Raekoja
Plats). Υπαίθριοι αρτίστε̋ ζωγραφίζουν ενώ τα λιθόστρωτα δροµάκια πληµµυρίζουν από ιππότε̋,
ευγενεί̋, µουσικού̋ και γελωτοποιού̋ όταν η πόλη γιορτάζει του̋ καλοκαιρινού̋ µήνε̋. Το
απόγευµα επιβίβαση στο πλοίο για το θαλάσσιο ταξίδι µα̋ στην Βαλτική στη µαγευτική
καλοκαιριάτικη νύχτα ανάµεσα από πλήθο̋ µικρά και µεγάλα νησιά µέχρι την Στοκχόλµη.

4. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αποβίβαση το πρωί στη Σουηδία και γνωριµία̋ µε την πόλη, που δηµιουργήθηκε πάνω σε 14
νησίδε̋, εκεί που η Λίµνη Μάλαρεν συναντά τη Βαλτική. Η λάµψη των ένδοξων εποχών είναι φανερή
στα οικοδοµήµατα αλλά και τον χαρακτήρα τη̋ πόλη̋. Θα αρχίσουµε από την καρδιά των 3 νησιών,
τη Γκάµλα Σταν µε τα µεσαιωνικά κτίρια, το ∆ηµαρχείο όπου κάθε χρόνο στη διάσηµη ‘Χρυσή

Αίθουσα’ γίνεται η δεξίωση προ̋ τιµή των βραβευθέντων µε το βραβείο Νόµπελ, τα βασιλικά
ανάκτορα µε τη νεοκλασική λιτότητα, την µεγαλοπρεπή Όπερα µε τα µπαρόκ στοιχεία, τα
εντυπωσιακά δηµόσια κτίρια του κέντρου, και φυσικά το µουσείο που στεγάζει το πολεµικό πλοίο
Βάσα, που βυθίστηκε το 1623 στο παρθενικό του ταξίδι και ανελκύστηκε µετά από 333 χρόνια,
σχεδόν άθικτο από το πυθµένα τη̋ λίµνη̋. Όλα αυτά θα σα̋ κάνουν να συµφωνήσετε ότι η
Στοκχόλµη είναι η πιο αρχοντική πόλη τη̋ Σκανδιναβία̋. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Απόγευµα ελεύθερο για να ανακαλύψετε τι̋ όµορφε̋ γωνιέ̋ τη̋ πόλη̋ µια̋ και αργεί
πολύ να νυχτώσει!

5. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Μετά το πρόγευµα ηµέρα ελεύθερη. Για του̋ λάτρει̋ των µουσείων, η Στοκχόλµη διαθέτει πάνω από
70 µουσεία! Επιπλέον του Vasamuseet, όπου θα δείτε το εντυπωσιακό πολεµικό καράβι, αξίζει
επίση̋ να επισκεφθείτε την Galleri Asplund, όπου εκτίθενται µακέτε̋ από τι̋ δηµιουργίε̋ του
διάσηµου Σουηδού αρχιτέκτονα Michael Asplund. Αξίζει επίση̋ να κάνετε µια διαδροµή µε το µετρό
το οποίο συγκαταλέγεται στα αξιοθέατα τη̋ πόλη̋. Απόγευµα ελεύθερο. Επισκεφθείτε του̋ κήπου̋
του Μίλλε̋, µε τα όµορφα γλυπτά του Σουηδού καλλιτέχνη. Απόψε αποχαιρετίστε την πόλη και την
Σουηδία σε ένα ρεστωράν ή σε κάποιο νυκτερινό στέκι που συνήθω̋ είναι µια ατµοσφαιρική παµπ
(αγγλική, σκωτσέζικη, ιρλανδική κ.α.) µε ελαφρύ φαγητό και µια κρύα µπίρα.

6. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ∆ΩΡΟ Η ΟΥΨΑΛΑ – ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ – ΟΣΛΟ
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Όσλο. Θα κάνουµε µια σύντοµη στάση στην Ουψάλα
, µε το τεράστιο αστεροσκοπείο τη̋, το διάσηµο Πανεπιστήµιό τη̋, τον µεγάλο Καθεδρικό του 14ου
αιώνα. Θα συνεχίσουµε το πανέµορφο ταξίδι µα̋ διασχίζοντα̋ καταπράσινα τοπία, δάση και
ειδυλλιακέ̋ µικρέ̋ και µεγάλε̋ λίµνε̋ µε κρυστάλλινα νερά. Θα δούµε το γραφικό Κάρλσταντ και το
απόγευµα θα φθάσουµε στη Νορβηγική πρωτεύουσα, πανοραµικά χτισµένη πάνω στο βόρειο άκρο
του οµώνυµου Όσλοφιόρδ που περιτριγυρίζεται από κατάφυτε̋ οροσειρέ̋. Μεταφορά και
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Βγείτε για περίπατο στον όµορφο δρόµο Καρλ Γιόχαν την καρδιά τη̋
ιστορική̋ και εµπορική̋ Νορβηγική̋ πρωτεύουσα̋, απολαµβάνοντα̋ µια από τι̋ µεγαλύτερε̋
µέρε̋ του καλοκαιριού µαζί µε έν ποτό και τοπικέ̋ σπεσιαλιτέ. Του̋ καλοκαιρινού̋ µήνε̋
τραπεζάκια απλώνονται σε εξέδρε̋ πάνω στο νερό και οι ντόπιοι απολαµβάνουν την καλοκαιρία
και τι̋ ζωογόνε̋ αχτίδε̋ του ήλιου που αργεί να εγκαταλείψει τον ασυννέφιαστο ουρανό.

7. ΟΣΛΟ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Στην περιήγηση πόλη̋ θα δούµε τη Βουλή, τα Ανάκτορα, το ∆ηµαρχείο,
καµάρι των Νορβηγών, το πάρκο Φρόγκνερ µε τα µνηµειώδη γλυπτά του Βίγκελαντ, το Ναυτικό
Μουσείο µε καράβια των Βίκινγκ̋, µια προσοµοίωση

ναυπηγείου, µε ευρήµατα µεγάλων

θαλασσοπόρων από τον 9ο αιώνα καθώ̋ και άλλα αξιοθέατα. Υπόλοιπο ηµέρα̋ ελεύθερο σε µια
ολοζώντανη πόλη πάνω στο νερό, µε διάχυτη τη ναυτική παράδοση και υπέροχε̋ προβλήτε̋ για
βόλτε̋. Ένα̋ προορισµό̋ γεµάτο̋ τέχνη, εξαιρετική όπερα, µουσικέ̋, καταπληκτικά καφέ και
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη µε τα
καλύτερα έργα του Munch (και φυσικά τον πίνακα – ορόσηµο ‘Κραυγή’) και να περιπλανηθείτε στην
αποβάθρα Aker Brygge όπου είναι συγκεντρωµένα εµπορικά κέντρα, καφενεία και εστιατόρια.
Εναλλακτικά µπορείτε να επισκεφθείτε το µεσαιωνικό Κάστρο Akershus που αποτελεί ιστορικό
σύµβολο για την πόλη του Όσλο. Για το βράδυ ρωτήστε τον συνοδό σα̋ ή τη ρεσεψιόν του
ξενοδοχείου σα̋ για το βραδυνό στέκι που θα πάει καλύτερα.

8. ΟΣΛΟ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΟΓΚΝΕΦΙΟΡ∆ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Φιορδ̋ τη̋ Νορβηγία̋, το
γραφικό Μπέργκεν. Θα ακολουθήσουµε µια µοναδική̋ οµορφιά̋ διαδροµή από υπέροχα τοπία µε
εντυπωσιακού̋ καταρράκτε̋, γραφικά χωριουδάκια και καταπράσινε̋ απότοµε̋ πλαγιέ̋ κάτω από
του̋ παγετώνε̋ για να φτάσουµε στο Φλάµ, αφού πρώτα περάσουµε από το τουριστικό Γκέιλο.
Άφιξη στο Φλάµ και επιβίβαση στο πλοίο. Μοναδικέ̋ εικόνε̋ και εντυπώσει̋ µα̋ περιµένουν καθώ̋
ξεκινά η κρουαζιέρα µα̋ (2 ώρε̋ περίπου), στο απαράµιλλο Σόγκνεφιορδ, το µεγαλύτερο και
βαθύτερο στον κόσµο. Θα περάσουµε ανάµεσα από πανύψηλα καταπράσινα βουνά. Το φιορδ και οι
διακλαδώσει̋ του περιστοιχίζονται από βραχώδη τοιχώµατα που πέφτουν σχεδόν κάθετα στα

σµαραγδένια νερά και µαζί µε το χιόνι στι̋ κορφέ̋ το καλοκαίρι δίνουν την πιο χαρακτηριστική
εικόνα τη̋ Νορβηγία̋ µε τι̋ πιο έντονε̋ και πλούσιε̋ αντιθέσει̋. Αποβίβαση στο Γκούντβαγκεν και
άφιξη µε πούλµαν, µέσω των κωµοπόλεων Σταλχάιµ και Βο̋, στην ‘καλλονή του Βορρά’, το
κουκλίστικο Μπέργκεν. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ γνωρίστε την νυκτερινή
ατµόσφαιρα τη̋ όµορφη̋ πόλη̋ δοκιµάζοντα̋ τοπικέ̋ γεύσει̋ στη γραφική και πλούσια ψαραγορά
ή απολαύστε από ψηλά το Μπέργκεν µε τι̋ τριγωνικέ̋ στέγε̋, µε το τελεφερίκ για την κορυφή του
βουνού Φλόυεν, που βρίσκεται στα 320 µέτρα. Πάρτε τη φωτογραφική σα̋ µηχανή για να θυµάστε
για πάντα την πανέµορφη θέα µε φόντο τη φωτεινή νύχτα.

9. ΜΠΕΡΓΚΕΝ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ)
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στην γραφική πόλη, η οποία χτισµένη σε µια χερσόνησο που
µπαίνει µέσα στη Βόρεια Θάλασσα, και κάτω από τη σκιά καταπράσινων βουνών, απλώνει τα
γραφικά σπίτια τη̋ µε τι̋ κόκκινε̋ κεραµοσκεπέ̋, από την αποβάθρα Μπρίγκεν µέχρι εκεί όπου οι
δρόµοι ξεκινούν για τα φιορδ̋. Η γειτονιά του Μπρίγκεν, µε την περίφηµη ψαραγορά, έχει
ανακηρυχθεί Μνηµείο Παγκόσµια̋ Κληρονοµιά̋ από την Unesco. Φωτογραφίστε τα µεσαιωνικού στιλ
ξύλινα σπίτια µε τα λουλούδια στα πρεβάζια. Εδώ θα βρείτε µουσεία, εστιατόρια, µπαρ αλλά και
πολλά µαγαζιά µε σουβενίρ. Λίγο̋ χρόνο̋ ελεύθερο̋. Σε ένα περιβάλλον µε τόσο υψηλό πολιτιστικό
επίπεδο, όπω̋ το Μπέργκεν, υπάρχουν και πολλά µουσεία. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Μουσείο
Φυσική̋ Ιστορία̋ µε εκθέµατα από το ζωικό βασίλειο του Βορρά, ενώ το Ναυτικό Μουσείο θα σα̋
δώσει µια καλή µατιά στη ναυτική πορεία τη̋ Νορβηγία̋, όπου συµπεριλαµβάνονται και
µικρογραφίε̋ των πλοίων των Βίκινγκ̋... Οι φιλότεχνοι δεν θα πρέπει να χάσουν το Μουσείο Τέχνη̋,
µια̋ και εκθέτει έργα φηµισµένων Νορβηγών καλλιτεχνών, όπω̋ ο Εντβαρτ Μυνχ, αλλά και ξένων,
όπω̋ οι Πάµπλο Πικάσο και Πάουλ Κλέε. Το απόγευµα µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την
Κοπεγχάγη. Άφιξη στη ∆ανέζικη πρωτεύουσα και µεταφορά στο ξενοδοχείο. Η Κοπεγχάγη είναι µια
από τι̋ πιο όµορφε̋ πόλει̋ του κόσµου, πολύχρωµη και γεµάτη ζωντάνια όλε̋ τι̋ εποχέ̋ του
χρόνου, χαρούµενη και λουλουδιασµένη.

10. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ∆ΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Το πρωί θα ξεκινήσουµε την περιήγηση στην πόλη του παραµυθά
Άντερσεν. Θα δούµε τα Ανάκτορα Κρίστιανµποργκ, το Βασιλικό Θέατρο, το ∆ηµαρχείο, τη Βουλή, το
Εθνικό Μουσείο, τα Ανάκτορα Αµαλίενµποργκ, το περίφηµο Πάρκο Τίβολι και τέλο̋ το άγαλµα τη̋
‘Μικρή̋ Γοργόνα̋’ έµβληµα του λιµανιού και τη̋ πόλη̋. Στη συνέχεια θα µεταφερθούµε στο λιµάνι
τη̋ Κοπεγχάγη̋, Nyhavn, όπου θα έχουµε την µίνι κρουαζιέρα µα̋ ώστε να γνωρίσουµε την
πρωτεύουσα τη̋ ∆ανία̋ και από την οπτική τη̋ θάλασσα̋. Για περισσότερη … ∆ανία, πάρτε το
τουρ τη̋ Ζηλανδία̋ που φθάνει στο Χέλσινγκορ στον Πύργο του Σαιξπηρικού Άµλετ και καταλήγει
στα ανάκτορα Φρεντεσµποργκ και Φρεντερικσµποργκ. Το απόγευµα προτείνουµε µια επίσκεψη στο
παραµυθένιο πάρκο Τίβολι. Θα ακούσετε µουσική, θα δείτε παντοµίµα, θέατρο, θα γευθείτε
δανέζικε̋ νοστιµιέ̋, κά. Πρόκειται για ένα µεγάλο πάρκο στο κέντρο τη̋ πόλη̋, όπου προσφέρεται
κάθε µορφή̋ ψυχαγωγία, σε µια µοναδική ποιότητα και γούστο. Αν είστε τυχεροί θα απολαύσετε τα
πυροτεχνήµατα που συχνά προσθέτουν φαντασµαγορία στο χώρο.

11. ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Χρόνο̋ ελεύθερο̋ (αναλόγω̋ τη̋ πτήση̋ σα̋) στη ‘Γοργόνα του Βορρά’ .
Αν σα̋ ενδιαφέρουν οι αγορέ̋ βρεθείτε στον εµπορικό πεζόδροµο Στρόγκετ, µε πολλά µαγαζιά που
πωλούν παραδοσιακά πρὀόντα, πορσελάνε̋, υφάσµατα και αναµνηστικά σε µάλλον πιο
οικονοµικέ̋ τιµέ̋. Τα πολυκαταστήµατα όπω̋ το Magasin du Nord στην πλατεία Kongens Nytorv 13,
και το Illum, Ostergade 52, έχουν τα πάντα αλλά µε τιµέ̋ ανάλογε̋ του επιπέδου τη̋ χώρα̋.
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση. Άφιξη στην Αθήνα και τέλο̋ του ιδιαίτερα εντυπωσιακού
ταξιδιού σα̋ στι̋ πιο όµορφε̋ χώρε̋ τη̋ Β. Ευρώπη̋.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1) Η σειρά των περιηγήσεων και των επισκέψεων µπορεί να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή
του προγράµµατο̋ του ταξιδιού, 2) Απαραίτητα ταυτότητα µε λατινικού̋ χαρακτήρε̋ ή διαβατήριο
σε ισχύ.
Ενδεικτικά ξενοδοχεία :
Ελσίνκι : Scandic Grand Marina/Crown Plaza 4**** ή παρόµοιο
Tαλλίν : Nordic Forum/Sokos Viru 4**** ή παρόµοιο
Στοκχόλµη : Clarion Stockholm or Amaranten 4**** ή παρόµοιο
‘Οσλο: Scandic Vulkan 4**** ή παρόµοιο
Mπέργκεν: Scandic Neptun 4**** ή παρόµοιο
Koπεγχάγη : Radisson Blu Scandinavia / Comfort Vesterbro / Τivoli or similar 4**** ή παρόµοιο

Περιλαµβάνονται
•

-Απευθεία̋ αεροπορικά εισιτήρια ειδικού οµαδικού οικονοµικού ναύλου Αθήνα – Ελσίνκι, Μπέργκεν –
Κοπεγχάγη, Κοπεγχάγη - Αθήνα

•
•
•
•

-∆ιαµονή σε 4* ξενοδοχεία σε δίκλινα δωµάτια µε λουτρό/ντου̋, τηλεόραση, τηλέφωνο
-Πρόγευµα καθηµερινά στα ξενοδοχεία και στο πλοίο
-Ξεναγήσει̋ πόλεων Ελσίνκι, Ταλλίν, Στοκχόλµη, Όσλο, Μπέργκεν, Κοπεγχάγη
-Κρουαζιέρα Βαλτική̋ µε εισιτήρια πλοίου µε Silja Line, για την διαδροµή Ταλλίν - Στοκχόλµη σε
δίκλινε̋ εσωτερικέ̋ καµπίνε̋

•
•
•
•
•
•
•

-2ωρη Κρουαζιέρα στο Σόγκενφιορδ, το οµορφότερο φιορδ τη̋ Νορβηγία̋
-Εκδροµέ̋ και περιηγήσει̋ όπω̋ περιγράφονται στο πρόγραµµα
-∆ΩΡΑ: Eκδροµή στην Ουψάλα & Κρουαζιέρα στα κανάλια τη̋ Κοπεγχάγη̋
-Οµαδική ασφάλιση αστική̋ ευθύνη̋ και καλή̋ εκτέλεση̋ ταξιδιού
-Έµπειρο̋ Συνοδό̋ του Γραφείου µα̋
-Πληροφοριακό φυλλάδιο για όλε̋ τι̋ περιοχέ̋ του ταξιδιού
-ΦΠΑ

∆εν Περιλαµβάνονται
•

-Φόροι αεροδροµίων, επίναυλο̋ καυσίµων, ασφάλιση προσωπικών ατυχηµάτων,
απώλεια̋ αποσκευών και αποζηµίωση̋ µέρου̋ προκαταβολή̋ λόγω σοβαρή̋ ασθένεια̋ €
230 συνολικά

•

-Είσοδοι σε µουσεία & αξιοθέατα, ποτά και φιλοδωρήµατα, και ότι δεν αναφέρεται ρητά
στα περιλαµβανόµενα

Τιµή
Tιµή
Tιµή
κατ΄άτοµο κατ΄άτοµο Παιδική
Κατηγ.
σε
σε
(2-11 Ξενοδοχείου
∆ίκλινο Μονόκλινο ετών)
€

1.458

€

2.088

€

1.348

4*

Προσοχή, για τι̋ αναχ. 12/08 & 19/08, υπάρχει επιβάρυνση + € 60 το άτοµο

Επιβάρυνση κατ’άτοµο για καµπίνα δίκλινη εξωτερική € 65
Επιβάρυνση κατ’άτοµο για καµπίνα σε τρίκλινη εσωτερική € 30
Επιβάρυνση κατ’άτοµο για καµπίνα σε τρίκλινη εξωτερική € 55
Αναχώρησεις: 24/6, 08,22 & 29/7
Norwengian στα παρακάτω δροµολόγια:
Από
Προς
Αναχ. Άφιξη Αριθµός
Πτήσης
Αθήνα

Ελσίνκι

10:55 14:25 D8 721

Μπέργκεν Κοπεγχάγη 19:35 20:55 DY 968
Κοπεγχάγη

Αθήνα

20:40 00:45 D8 3376

Αναχώρησεις: 05, 12 & 19/8
Norwengian & Αegean στα παρακάτω δροµολόγια:
Από
Προς
Αναχ. Άφιξη Αριθµός
Πτήσης
Αθήνα

Ελσίνκι

10:55 14:25 D8 721

Μπέργκεν Κοπεγχάγη 19:35 20:55 DY 968
Κοπεγχάγη

Αθήνα

11:30 15:40 Α3 811

