Κοπεγχάγη & Κρουαζιέρα στο Όσλο, ατομικό ταξίδι, 5 μέρες

Από την Κοπεγχάγη στο Όσλο: Η μαγική και χαρούμενη Κοπεγχάγη της Μικρής Γοργόνας και του παραμυθένιου «Tivoli Gardens» καλοσωρίζει
ως πρώτος σταθμός του ταξιδιού, στη συνέχεια με κρουαζιέρα διασχίζουμε τη Βαλτική και φτάνουμε στο συγκλονιστικό και αξιοζήλευτο Όσλο!
Αναχωρήσεις: Κάθε Τετάρτη, από 27 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου (Τετάρτη εως Κυριακή)
Τιμές Κατ'άτομο σε δίκλινο και δίκλινη εσωτερική καμπίνα: ΜΟΝΟ ΑΠΟ 596€
*Οι ενδεικτικές τιμές είναι κατά προσέγγιση και υπολογισμένες με βάση προηγούμενα ταξίδια και προορισμούς, ενδέχεται να
οριστικοποιηθούν διαφορετικές ανάλογα με τις αλλαγές στο πρόγραμμα, και ισχύουν για κρατήσεις που γίνονται τουλάχιστον 40
ημέρες πριν την αναχώρηση.
Προτεινόμενο πρόγραμμα (Τετάρτη έως Κυριακή - Ενδεικτικά)
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ (Τετάρτη)
Πτήση από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για τη Κοπεγχάγη. Άφιξη και μετάβαση με το μέσο της επιλογής σας στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα
δωμάτια, διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ (Πέμπτη)
Πρωινό μπουφέ και μια πρώτη γνωριμία με την Κοπεγχάγη που είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου και το όνομά της σημαίνει
«λιμάνι των εμπόρων». Προαιρετική Ξενάγηση της πόλης, όπου θα δείτε την κεντρική πλατεία του Δημαρχείου με το άγαλμα του Χάνς Κρίστιαν
Άντερσεν, την Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το πιο παλιό της Ευρώπης, ιδιόμορφο κτίριο) τα ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι Νίχαβν, το
κάστρο Ρόζεμποργκ, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του θρόνου, την πλατεία Λαγκελίνιε με την Μικρή Γοργόνα - σύμβολο της πόλης, τη
βιβλιοθήκη, κ.ά. Στη συνέχεια συνιστάται μία επίσκεψη στο παραμυθένιο πάρκο ΤΙΒΟΛΙ. Εδώ θα ακούσετε ορχήστρες, θα δείτε παντομίμα,
θέατρο, θα γευθείτε δανέζικες νοστιμιές και θα δοκιμάσετε την τύχη σας. Πρόκειται για ένα απέραντο πάρκο στο κέντρο της πόλης, όπου
προσφέρεται κάθε μορφής ψυχαγωγία.
Το απόγευμα μετάβαση με το μέσο της επιλογής σας στο λιμάνι της Κοπεγχάγης και επιβίβαση στο κρουαζιερόπλοιο της DFDS για να
διασχίσουμε την Βόρεια Θάλασσα μέχρι το Όσλο της Νορβηγίας. Διανυκτέρευση εν πλω σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες.
ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ (Παρασκευή )
Πρωινό εν πλω και άφιξη στο Όσλο. Μπορείτε να συνεχίσετε το πρόγραμμα σας με μια προαιρετική ξενάγηση της πόλης. Περιπλάνηση στο
Σλότελ, την Βασιλική κατοικία με τους κήπους του, το πάρκο του Φρόγκνερ με τα γλυπτά του Γουσταύου Βίγκελαντ κατασκευασμένα από πέτρα
και σίδερο, την βουλή, τον καθεδρικό ναό, την Πινακοθήκη. Αργά το απόγευμα σας προτείνουμε να δειπνήσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ (Σάββατο)
Άφού απολαύσετε το πρωινό στο ξενοδοχείο, σας προτείνουμε προαιρετικά μια εκδρομή στο Drobak το οποίο απέχει μόνο μισή ώρα από το
Όσλο και βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του φιορδ, Τα στενά 18ου και 19ου αιώνα που ευθυγραμμίζονται με τα μικρά ξύλινα σπίτια δίνουν
στην πόλη μια ειδυλλιακή αίσθηση. Στο κέντρο του Drøbak είναι η πλατεία Torget όπου βρίσκετε το δημοφιλές Χριστουγεννιάτικο Tregaarden
και το ταχυδρομείο του Αγ.Βασίλη. Εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη μόνιμη Χριστουγεννιάτικη έκθεση .Στο όμορφο λιμάνι βρίσκεται επίσης και ένα
ενυδρείο, το μοναδικό στον κόσμο με μουσείο για το ψάρι “Lutefisk” ….Αν έχετε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή σας πάρτε το καραβάκι και
περάστε στο διπλανό νησάκι όπου βρίσκεται το φρούριο Oscarsborg. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι 5 λεπτά.Αν θέλετε μπορείτε να γευματίσετε
σε κάποιο από τα τοπικά εστιατόρια και αργότερα επιστροφή στο Όσλο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ ΗΜΕΡΑ (Κυριακή)
Πρωινό και ίσως να έχετε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή σας για μια τελευταία βόλτα στην πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνει

Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Κοπεγχάγη & Όσλο - Αθήνα μέσω σταθμού.
Τρεις διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχείο εντός της Κοπεγχάγης και του Όσλο.
Κρουαζιέρα από Κοπεγχάγη για Όσλο με μία διανυκτέρευση σε δίκλινη εσωτερική και πρωινό.
Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Ενημερωτικά έντυπα για την Κοπεγχάγη και το Όσλο.

Δεν περιλαμβάνει
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Φόρους αεροδρομίων
Μεταφορές και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

Καιρός
Κλίμα ηπιότερο από αυτό που θα περίμενε κανείς. Ο ήλιος δεν δύει τελείως το καλοκαίρι και το φως
μπορεί να κρατήσει μέχρι και τις 11 το βράδυ. Τον χειμώνα δύει περίπου στις 3 το μεσημέρι. Βροχές
είναι πιθανές όλες τις εποχές. Μέσες θερμοκρασίες:
Δανία: τον Φεβρουάριο, 0° C, και τον Ιούλιο 17° C.
Νορβηγία: το καλοκαίρι (Ιούλιος) 13°-18°C ενώ τον χειμώνα (Ιανουάριος) 2°C.

Μην ξεχάσετε
Εντός της Συνθήκης Σέγκεν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / δεν είναι απαραίτητο το διαβατήριο παρά
μόνο η ταυτότητά μας.
| Οι ενδεικτικές τιμές είναι κατά προσέγγιση και υπολογισμένες με βάση προηγούμενα ταξίδια και
προορισμούς, ενδέχεται να οριστικοποιηθούν διαφορετικές ανάλογα με τις αλλαγές στο πρόγραμμα |

Οικονομικές συναλλαγές
Κοπεγχάγη Δανίας: Δανική Κορώνα DKK
Όσλο Νορβηγίας: Το νόμισμα είναι η Κορώνα (krone – πληθυντικός kroner), NOK.

2/2

