Στοκχόλµη Κοπεγχάγη Νορβηγικά Φιόρδ, 7 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Κοπεγχάγη (1), Εν πλω (1), Μπέργκεν (1), Γκέιλο (1), Στοκχόλµη (2)

Γενικά
Οι πρωτεύουσες της Σκανδιναβίας έχουν αυτή την βόρειο ευρωπαϊκή νωχελική, µελαγχολική αλλά συνάµα γλυκιά
γοητεία που διαθέτουν τα µέρη που χτίστηκαν µε κόπο και αγώνα από ανθρώπους που βρέθηκαν σε ένα αφιλόξενο
περιβάλλον αλλά κατάφεραν να το δαµάσουν και να επιβιώσουν χωρίς να το «βιάσουν» όπως συνέβη κατά κόρον σε
άλλα γεωγραφικά πλάτη της γηραιάς ηπείρου. Το ταξίδι στις πρωτεύουσες του βορρά κρύβει χαρές που
συναρπάζουν τον ταξιδευτή.

Το ταξίδι µε µια µατιά4 σχεδιασµένο από τους πιο έµπειρους διοργανωτές της αγοράς
•
•
•

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ δροµολόγια απευθείας πτήσεων µε AEGEAN (πρωί – απόγευµα)

•
•
•
•
•

Το ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ πρόγραµµα µε διαµονή στο χειµερινό θέρετρο του Γκέιλο

•
•
•
•
•
•
•
•

Μετακινήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα λεωφορεία

Απευθείας απογευµατινή πτήση Οσλο – Στοκχόλµη
ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ταξίδι µε άρτια κατανοµή χρόνου, αεροπορικές µετακινήσεις και οδικές αποστάσεις
εξαιρετικού ενδιαφέροντος χωρίς περιττά χιλιόµετρα.
ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ επικεντρωµένο στην ανεπανάληπτη φύση της Νορβηγίας
Κεντρικά ξενοδοχεία 4*/4*sup µε µπουφέ πρωινά
Πλουσιοπάροχο πρωινό & ∆ΕΙΠΝΟ µε ΠΟΤΟ στο κρουαζιερόπλοιο.
∆ιαµονή όπως και στα ξενοδοχεία σε 2κλ./1κλ. εσωτερικές καµπίνες

2ωρη κρουαζιέρα στο Σογκνεν-φιορδ, το εντυπωσιακότερο φιορδ της Νορβηγίας,
Ξεναγήσεις πόλεων σε Κοπεγχάγη, Οσλο, Στοκχόλµη, Μπέργκεν
∆ΩΡΟ κρουαζιέρα µιας ώρας στα κανάλια της Κοπεγχάγης
Μαγική διαδροµή µε τραίνο Φλαµ Μύρνταλ
Ξεναγήσεις στα µουσεία Βάσα στη Στοκχόλµη & Βίκινγκς στο Οσλο.
Προπληρωµένες είσοδοι σε προκαθορισµένους χρόνους για να αποφεύγονται οι χρονοβόρες αναµονές
ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός συνοδός σε όλη την διάρκεια.

Ηµερήσιο Πρόγραµµα
1η µέρα : Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Κοπεγχάγη
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πιο πρωτοποριακή χώρα του Ευρωπαϊκού Βορά, την ∆ανία. Άφιξη στο
αεροδρόµιο της Κοπεγχάγης και ξεκινάµε την γνωριµία µας µε την συναρπαστική πόλη. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο, ότι οι
∆ανοί βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των πιο ευτυχισµένων ανθρώπων, παρόλο, που συγκαταλέγονται ανάµεσα στους
Ευρωπαίους πολίτες, που πληρώνουν τους ψηλότερους φόρους και απέχουν πολύ από τα στερεότυπα που τους θέλουν
απόµακρους και ψυχρούς. Χτισµένη πάνω σε δύο νησιά, που συνδέονται µε πέντε γέφυρες, η Κοπεγχάγη, αγαπά κάθε τι
πρωτοποριακό και αποδέχεται όλες τις σύγχρονες τάσεις. Και αυτό φαίνεται. Η όψη πόλης του διάσηµου παραµυθά, Hans
Christian Andersen, χαρακτηρίζεται από γραφικά αρχοντικά, προσεγµένους λιθόστρωτους δρόµους, εξαιρετικού
ενδιαφέροντος µουσεία, σε συνδυασµό µε µεταµοντέρνα συγκροτήµατα, πάρκα και χιλιάδες ποδήλατα. Η Κοπεγχάγη είναι
παραθαλάσσια, µε την διαφορά, ότι η παραλία δεν βρίσκεται στην άκρη της πόλης, αλλά στην...µέση της. Ξεκινώντας από
την πλατεία ∆ηµαρχείου, περνάµε από το "Tivoli", από τα παλαιότερα θεµατικά πάρκα της Ευρώπης, µε κήπους, λίµνες και
µουσικές µπάντες και κατευθυνόµαστε προς το παλάτι "Amalienborg", για να δούµε από κοντά την έδρα της βασιλικής
οικογένειας, τον Καθεδρικό Ναό και το σύγχρονο κτίριο της Όπερας. Τo διάσηµο γλυπτό της Μικρής Γοργόνας, το περίφηµο
"DR Concert Hall" του αρχιτέκτονα Jean Nouvel, τα βραβευµένα κτίρια "VM Mountain" και "8Tallet", σχεδιασµένα από τον
Bjarke Ingels, το Νοµισµατοκοπείο, το ανάκτορο Ρόζενµπουργκ, και το Εθνικό Μουσείο είναι µερικά µόνο από τα σηµεία
ενδιαφέροντος. Η ξενάγηση µας θα ολοκληρωθεί µε µια ωριαία κρουαζιέρα ∆ΩΡΟ στα γραφικά κανάλια, η οποία, ξεκινώντας
από το παλιό λιµάνι, Nyhavn, θα µας προσφέρει µια διαφορετική άποψη της γοητευτικής πόλης.
2η µέρα: Κοπεγχάγη (διανυκτέρευση εν πλω, δείπνο)
Για το σηµερινό ελεύθερο πρωινό οι προτάσεις αξιοποίησης του είναι πολλές. Η "Carlsberg Glyptotek" είναι µια εκπληκτική
γκαλερί, που κατασκευάστηκε µε τα κέρδη από την οµώνυµη εταιρεία παρασκευής της διάσηµης ∆ανέζικης µπύρας, µε
ενδιαφέροντα εκθέµατα πολλών ιστορικών εποχών, που θα πλουτίσουν τις γνώσεις σας ενώ τα κοντινά, στην πρωτεύουσα,
µεγαλόπρεπα κάστρα, θα σας φέρουν σε επαφή µε το ένδοξο πολεµικό παρελθόν της χώρας. Αν πάλι θέλετε να νοιώσετε
τον ζωηρό παλµό της πόλης, περπατήστε στον διάσηµο πεζόδροµο "Stroget", που καταλήγει στη µεγάλη πλατεία, "Kongens
Nytorv', µε πολλά καταστήµατα γνωστών οίκων µόδας αλλά και εναλλακτικών νέων σχεδιαστών, ενώ ο παράλληλος δρόµος
"Straedet" είναι γεµάτος µε καφέ, αντίκες και γκαλερί µε αντικείµενα µοντέρνας τεχνοτροπίας. Εξάλλου, δεν πρέπει να
ξεχνάµε, πως ό,τι καλύτερο έχουν εξάγει οι Βόρειες Χώρες, σε παγκόσµια κλίµακα, είναι το αποκαλούµενο "Σκανδιναβικό
ντιζάιν". Στην δε πολυπολιτισµική περιοχή "Norrebro", µια πρώην εργατική συνοικία, που έχει µεταµορφωθεί σε ένα από τα
πιο ζωντανά σηµεία της πόλης, µπορείτε να απολαύσετε τον γευστικότερο καφέ. Το απόγευµα επιβιβαζόµαστε στο
πολυτελές κρουαζιερόπλοιο µε κατεύθυνση την Νορβηγική πρωτεύουσα, το Όσλο. Ένα πλούσιο buffet δείπνο συνοδευόµενο
από ποτό, µε gourmet σκανδιναβικές γεύσεις όπως σολοµός, χαβιάρι, µπρικ ανάµεσα στα άλλα και βέβαια η ζωντανή σε
lounge αποχρώσεις µουσική συνθέτουν µία partying ατµόσφαιρα που σπάνια βρίσκει κάποιος σε ανάλογες περιστάσεις.
3η µέρα: Όσλο (Σόγκνενφιορδ Φλάµ Γκουντβάνγκεν) - Μπέργκεν.
Η πρωινή άφιξη στο Όσλο και η πλεύση κατά µήκος του οµώνυµου φιόρδ κρίνεται, ως µία από τις πιο εντυπωσιακές
θαλάσσιες διαδροµές στον κόσµο, ενώ µία µέρα πληµµυρισµένη από τις φυσικές οµορφιές της νοτιοδυτικής Νορβηγίας, µας
περιµένει σήµερα, κατά την οδική µας µετάβαση στο Μπέργκεν. Η διαδροµή µας, όχι µόνο διασχίζει τις οµορφότερες
πολυσχιδείς ακτές, αλλά µας χαρίζει ταυτόχρονα ειδυλλιακές εικόνες από καταπράσινα λιβάδια, γαλήνιες λίµνες, ορµητικούς
χειµάρους και πολύχρωµα χωριά, που µοιάζουν περισσότερο µε πίνακες ζωγραφικής παρά µε ρεαλιστικά τοπία. Άφιξη στο
γραφικό Γκουντβάνγκεν, επιβίβαση στο πλοίο και ξεκινάµε για την συναρπαστική 2/ωρη κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό
Σόγκνενφιορδ, µε το θέαµα των καταρρακτών να µας συντροφεύει σε όλη την διαδροµή. Αποβιβαζόµαστε στο γραφικό χωριό
του Φλαµ, χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουµε τον παραδοσιακό χαρακτήρα της µικρής τουριστικής πόλης και
συνεχίζουµε την µαγευτική µας διαδροµή µε τελικό προορισµό το γοητευτικό Μπέργκεν, όπου και θα διανυκτερεύσουµε.
4η µέρα: Μπέργκεν (ονειρεµενη διαδροµη µε τρένο Φλαµ Μύρνταλ) - Γκέιλο
Η πόλη του Μπέργκεν ιδρύθηκε από τον βασιλιά Όλαφ το 1070, το 1217 αντικατέστησε το Τρόντχαϊµ, ως πρωτεύουσα της
Νορβηγίας και στα τέλη του 13ου αιώνα έγινε µία από τις σηµαντικότερες έδρες της Χανσεατικής Ένωσης, όπου οι Σάξονες
έµποροι διέµεναν σε ξεχωριστή συνοικία και απολάµβαναν ειδικά προνόµια στον τοµέα του συναλλαγών µε τους ψαράδες
του Βορρά. Είναι µια προνοµιούχος πόλη που συνδυάζει ωκεανό, φιόρδ, λίµνες, πράσινο, χρωµατιστά σπίτια στους λόφους,
παραδοσιακό λιµάνι, ήπιο κλίµα, ζωντάνια και ποιότητα ζωής. Σήµερα η Χανσεατική προκυµαία του Μπέργκεν, µε τα
πολύχρωµα ξύλινα σπίτια, από όπου θα ξεκινήσουµε την περιπατητική µας ξενάγηση, είναι το πιό αναγνωρίσιµο σηµείο και
αποτελεί Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Η υπαίθρια ψαραγορά Fisketorget, τα κτίρια του
ονοµαστού πανεπιστηµίου, ο πύργος Μπέργκενχους, το καταπράσινο Byparken µε τα µουσεία τέχνης, το ανακαινισµένο
κάστρο και η εκκλησία της Παρθένου θα είναι τα κύρια σηµεία της περιήγησης µας. Το µεσηµέρι επιστρέφουµε στο Φλαµ και
θα ακολουθήσει µία σιδηροδροµική διαδροµή, που επίσηµα κατατάσσεται ανάµεσα στις πιο όµορφες της κεντρικής
Νορβηγίας. Βαθιά φαράγγια, πανύψηλοι καταρράκτες, αιώνιοι παγετώνες, ορεινές φάρµες και περιστροφικές σήραγγες,
κυριολεκτικά θα µας κόψουν την ανάσα και θα µας χαρίσουν εικόνες σπάνιας οµορφιάς. Αργά το απόγευµα άφιξη στο
γνωστό χιονοδροµικό κέντρο του Γκέιλο.
5η µέρα: Γκέιλο (Όσλο ξενάγηση) – Στοκχόλµη
Στα 1178 µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, µε 2 χιονοδροµικά κέντρα, 20 τελεφερίκ, 39 αλπικές πλαγιές, διαφορετικού
µήκους και επιπέδου δυσκολίας, 5 πίστες για σκι αντοχής, συνολικής έκτασης 217 χιλιοµέτρων και σε ίση απόσταση από το
Όσλο και το Μπέργκεν, το Γκέιλο αποτελεί τον ιδανικό τόπο διακοπών, καθ όλη την διάρκεια του χρόνου. Σύντοµη πρωινή
εξερεύνηση της περιοχής και αναχώρηση για την Νορβηγική πρωτεύουσα. Χτισµένη στον µυχό του οµώνυµου φιορδ και
απλωµένη αµφιθεατρικά στις πλαγιές των γύρω λόφων, είναι η παλαιότερη από τις βόρειες πρωτεύουσες και οι περιήγηση
µας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα µνηµεία, ιστορικά κτίρια και φυσικές οµορφιές. Πρόκειται για µια πολυεθνική πόλη, που
φιλοξενεί µισό εκατοµµύριο κατοίκους, ιδρύθηκε το 1048, από τον βασιλιά Χάραλντ και το όνοµα της σηµαίνει "Τα λιβάδια
των Θεών". Στην οδό Καρλ Γιόχαν χτυπάει ο σφυγµός της πόλης. Κατά µήκος της κεντρικής αρτηρίας βρίσκονται τα
σηµαντικότερα κτίρια, από τον καθεδρικό ναό, το πανεπιστήµιο και το Κοινοβούλιο µέχρι το Εθνικό Θέατρο και την βασιλική
κατοικία. Ανεβαίνοντας από το κάστρο "Άκερσους" προς το κέντρο περνάµε από το επιβλητικό κτίριο του ∆ηµαρχείου, όπου
απονέµεται κάθε χρόνο το Νόµπελ Ειρήνης και εντυπωσιαζόµαστε από τις ανακαινισµένες προβλήτες, που αποτελούν το
σηµείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης των κατοίκων. Στην ίδια περιοχή θα επισκεφθούµε το "Μουσείο Πλοίων των
Βίκινγκς", για το οποίο οι Νορβηγοί είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Θα δούµε τρία πλοία των Βίκινγκς, τα οποία κατασκευάστηκαν
τον 9ο αιώνα, αλλά επειδή είχαν θαφτεί σε αργιλώδες έδαφος έχουν διατηρηθεί άριστα. Προσπερνώντας το ολοκαίνουργιο
κτίριο της Όπερας, το νέο κόσµηµα του Όσλο, κατευθυνόµαστε στο αεροδρόµιο για την πτήση προς την Σουηδική
πρωτεύουσα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.

6η µέρα: Στοκχόλµη
Το πρώτο κτίριο της Στοκχόλµης ήταν ένα µικρό οχυρό, που ήλεγχε την κίνηση των πλοίων µεταξύ της Βαλτικής Θάλασσας
και της λίµνης Μέλαρεν. Το όνοµα της σηµαίνει " Ανάµεσα σε γέφυρες" και πρόκειται για µία από τις οµορφότερες πόλεις της
Ευρωπαϊκής ηπείρου, µε εντυπωσιακά παλάτια, ολάνθιστους κήπους, οικοδοµικά κοµψοτεχνήµατα, επιβλητικού µεγέθους
Λουθηρανικές εκκλησίες και µία πληθώρα από µουσεία και γέφυρες που της προσέδωσαν τον χαρακτηρισµό της "Βενετίας
του Βορρά". Το ιστορικό κέντρο, "Gamla Stan", όπου θα περπατήσουµε, εκτείνεται σε τρία νησιά, η ύπαρξη δε τόσων
µεσαιωνικών κτιρίων, οφείλεται, στο γεγονός, ότι η πόλη δεν βοµβαρδίστηκε κατά τον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο. Το ∆ηµαρχείο,
όπου κάθε χρόνο στη διάσηµη "Χρυσή Αίθουσα" γίνεται η δεξίωση προς τιµή των βραβευθέντων µε το βραβείο Νόµπελ
επιστηµόνων και καλλιτεχνών, τα νεοκλασσικά βασιλικά ανάκτορα, η µεγαλοπρεπής µπαρόκ Όπερα, η πλατεία Οµονοίας και
τα αριστοκρατικά κτίρια του κέντρου είναι µερικά από τα σηµεία που θα τραβήξουν την προσοχή µας. Σε όλα αυτά
προσθέστε και το µοναδικό στο είδος του µουσείο "Βάσα, όπου εκτίθεται το θρυλικό πολεµικό πλοίο, το οποίο βυθίστηκε
στην λίµνη το 1623 και ανελκύστηκε σχεδόν άθικτο, µετά από 333 χρόνια. Για το ελεύθερο απόγευµα, µια επίσκεψη στο
υπαίθριο λαογραφικό µουσείο του "Skansen", ένας περίπατος στον εµπορικό πεζόδροµο της "Drottningsgatan", µία
περιήγηση στο νότιο νησί µε τον "µποέµ" χαρακτήρα η µία ωριαία κρουαζιέρα κάτω από τις γέφυρες, θα σας φέρουν πιο
κοντά στον κοσµοπολίτικο χαρακτήρα της όµορφης Σκανδιναβικής πρωτεύουσας.
7η µέρα: Στοκχόλµη – Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Το σηµερινό πρωινό, είναι στην διάθεση σας για να ανακαλύψετε τις οµορφιές της πολύπλευρης Σουηδικής πρωτεύουσας,
επισκεπτόµενοι κάποιο από τα ενδιαφέροντα θεµατικά µουσεία, παρακολουθώντας την αλλαγή της φρουράς µπροστά στο
µεγαλειώδες βασιλικό ανάκτορο η απολαµβάνοντας έναν ζεστό καφέ σε κάποιον από τους στενούς δρόµους της παλιάς
πόλης. Αν όλα αυτά δεν είναι αρκετά, µία εκδροµή στην φηµισµένη πόλη της Ουψάλα, µε το παλαιότερο πανεπιστήµιο της
Βόρειας Ευρώπης η µία περιήγηση στην µικρή αλλά κουκλίστικη πόλη της Ζιγκτούνα, που πήρε το όνοµα της από τον
Βασιλιά Ολάφ τον Αγαπητό και λειτούργησε, ως βασιλικό και εµπορικό κέντρο για περίπου 250 χρόνια, θα καλύψουν τις
ταξιδιωτικές σας ανησυχίες. Το ταξίδι στις οµορφιές της Σκανδιναβικής χερσονήσου τελειώνει σήµερα µε την µεταφορά στο
αεροδρόµιο "Arlanda" για την πτήση επιστροφής.

Αναχωρήσεις & Τιµές
•
•
•
•
•
•
•

Σά 24/06/2017
Σά 15/07/2017
Σά 22/07/2017
Σά 05/08/2017
Σά 12/08/2017
Σά 26/08/2017
Σά 09/09/2017

∆ιαµονή: 4*, 4* sup. Ξενοδοχεία - Bonus Price. ∆ίκλινο: 1145€, Μονόκλινο: 1595€, Φόροι: 330€

•

Σά 30/09/2017

∆ιαµονή: 4*, 4* sup. Ξενοδοχεία - Bonus Price. ∆ίκλινο: 1095€, Μονόκλινο: 1545€, Φόροι: 330€

Παρατηρήσεις:

•
•
•
•

Οι παραπάνω τιµές είναι σε Ευρώ κατ' άτοµο, περιλαµβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για τη συγκεκριµένη αναχώρηση.
Όπου εµφανίζονται τιµές Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για περιορισµένο αριθµό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων µε Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
Αν οι προτεινόµενες ηµεροµηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραµµα του ταξιδιού δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες
σας, επικοινωνήστε µαζί µας και οι έµπειροι συνεργάτες µας θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε µαζί το ταξίδι που
ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαµβάνει:
•

Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση): Aegean Airlines. Απογευµατινή απευθείας πτήση Οσλο – Στοκχόλµη µε
την Norwegian

•
•
•
•
•

∆ιαµονή: Ξενοδοχεία 4* & 4* sup. ∆ιαµονή σε δίκλινες/µονόκλινες εσωτερικές καµπίνες στο πλοίο
Γεύµατα: Πρωινό µπουφέ καθηµερινά. Πλουσιοπάροχο δείπνο µε ποτό στο πλοιο της DFDS
Μεταφορές: όπως περιγράφονται
Τέλη εισόδων (π.χ. µουσεία): στα µουσεία Βάσα στη Στοκχόλµη & Βίκινγκς στο Οσλο.
Ξεναγήσεις και εκδροµές: Οδοιπορικό στην Νοτιοδυτική Νορβηγία µέχρι το Μπέργκεν και το Γκέιλο

•
•
•
•

Αντιπρόσωπο/Συνοδό: Έµπειρος αρχηγός συνοδός του γραφείου
Εκπτώσεις/προσφορές: ∆ώρο Κρουαζιέρα στην Κοπεγχάγη
Μεταφορά µε Τρένο: ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ διαδροµή Φλαµ – Mύρνταλ µε τρένο, στη Νορβηγία
Άλλο: Κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό Σόγκνεφιορδ

∆εν περιλαµβάνονται:

•
•
•

Προαιρετική ατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€
Φιλοδωρήµατα σε οδηγούς/ξεναγούς & αχθοφορικά σε ξενοδοχεία και πλοία
Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόµενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο

Η ροή του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει χωρίς να παραλείπεται τίποτα.
∆ιαµονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 4*/4*sup ως ακολούθως ή παρόµοια

•
•
•
•

Στοκχόλµη: Courtyard Marriott / Clarion Stockholm
Κοπεγχάγη: Copenhagen Plaza / Scandic Copenhagen
Μπέργκεν: Scandic Ornen / Zander K
Γκέιλο : Dr Holms / Ustedalen / Pers

Απαραίτητα
•

Απαραίτητο ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ µε λατινικούς χαρακτήρες

Πτήσεις
Από Αθήνα

Από Θεσσαλονίκη επιβάρυνση +75€

Αθήνα - Κοπεγχάγη

08.20 – 10.40

Όσλο - Στοκχόλµη

19.30 - 20,30

Στοκχόλµη - Αθήνα

16.50 - 21.20

Θεσσαλονίκη - Αθήνα

06.25 – 07.15

Αθήνα - Θεσσαλονίκη

23.10 - 00,05

Στοκχόλµη Κοπεγχάγη Νορβηγικά Φιόρδ, 7 ηµέρες Φωτογραφίες

Στοκχόλµη Κοπεγχάγη Νορβηγικά Φιόρδ, 7 ηµέρες - Χάρτης
ταξιδιού

