Σκανδιναβία - Νορβηγικά Φιόρδς - Ελσίνκι - Ταλλίν , 11 ημέρες

Mε αυτό το εντυπωσιακό ταξίδι θα ανακαλύψετε 5 χώρες σε 11 μόνο μέρες!
Το πιο ολοκληρωμένο και ξεκούραστο πρόγραμμα στις Σκανδιναβικές χώρες, τα Φιορδς, την Εσθονία και τη Φιλανδία !!
Θα απολαύσουμε τη νεανική πόλη της Φινλανδίας το Ελσίνκι, το Ταλλίν της Εσθονίας με τo όμορφo παλιό της κέντρο, θα συνεχίσουμε με μια
φωτεινής νύχτας κρουαζιέρα στη Βαλτική που μας μεταφέρει στην οικολογική πρωτεύουσα του κόσμου, τη Στοκχόλμη. Θα κάνουμε μια στάση
και θα δούμε την Ουψάλα και στη συνέχεια θα διατρέξουμε αμέτρητες μικρές και μεγάλες λίμνες, ορεινά τοπία και ποτάμια της Σουηδίας και της
Νορβηγίας από το Όσλο μέχρι το γραφικό Μπέργκεν, πύλη για τα πιο εντυπωσιακά Φιορδς, Σόγκνεφιορδ & Γκουντβάνγκεν. Από το Μπέργκεν
θα πετάξουμε για την γιορταστική και χαρούμενη Κοπεγχάγη των παλατιών, του παραμυθά Άντερσεν και της μικρής γοργόνας.
Κανένα άλλο ταξίδι στην Ευρώπη δεν δίνει τόσες πολλές και αξέχαστες εντυπώσεις συναρπαστικών τοπίων, γοητευτικών πόλεων, ποικιλίας
λαών και πολιτισμών.

Παιδί
Προορισμός

Αναχωρήσεις

Δίκλινο

Μονόκλινο

(2- 11
ετών)

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ –
ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ
ΦΙΟΡΔΣ –
ΤΑΛΛΙΝ –
ΕΛΣΙΝΚΙ
11 ΜΕΡΕΣ

Φόροι,

Κατηγ.

Ασφαλ.

Διατροφή

& άλλα

Ξενοδ.

€ 250

4*

23/6/18,
07,14,21 &
28/7/18

€ 1.438

€ 2.128

€ 1.290

Πρόγευμα

04,11,18 &
25/8/18

Προσοχή, στις αναχωρήσεις 23/6, 28/7, 04/8 υπάρχει επιβάρυνση + € 40 το άτομο και στις αναχωρήσεις 11/8, 18/8 & 25/8 υπάρχει
επιβάρυνση + € 90 το άτομο.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΕΛΣΙΝΚΙ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και κατευθείαν πτήση για το Ελσίνκι. Άφιξη, μεταφορά για την γνωριμία μας με την πόλη που δεσπόζει στο
Φινλανδικό κόλπο. Θα δούμε το Προεδρικό Μέγαρο, την πλατεία της Βουλής με το Κοινοβούλιο, τον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό, το
Πανεπιστήμιο, το Πάρκο Σιμπέλιους με το ομώνυμο άγαλμα και την εκκλησία Τεμπελιαούκιο (εκκλησία της πέτρας), φτιαγμένη από ένα
συμπαγή βράχο. Aρχικά το μνημείο δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές, οι αντιδράσεις για την αισθητική του ήταν ποικίλες, ωστόσο με τα χρόνια
αναδείχτηκε στο πιο γνωστό μνημείο του Eλσίνκι. Στην συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ανακαλύψτε τις όμορφες
γωνιές της πόλης δοκιμάζοντας τοπικές γεύσεις ή κάντε τη βόλτα σας στην πολύχρωμη αγορά Καουπατόρι. Θεωρητικά είναι πλωτή αγορά
ψαριών, αλλά θα βρείτε στους διάφορους πάγκους χειροποίητα αντικείμενα, περίεργα καπέλα, ξυλόγλυπτα και πολλά άλλα αναμνηστικά.
2η ΗΜΕΡΑ: ΕΛΣΙΝΚΙ – ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ – ΤΑΛΛΙΝ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και πρωινό ελεύθερο. Επισκεφθείτε τον εμπορικό δρόμο Εσπλανάντι για αγορές, πιείτε καφέ η δοκιμάστε
φινλανδικές λιχουδιές στο Κάπελι, παλιό καφενείο-ρεστοράν, δοκιμάστε τα υπέροχα γλυκά κατά προτίμηση αυτά που είναι φτιαγμένα με
μπέρις, τα μούρα του αρκτικού δάσους, που χρησιμοποιούνται στη μαγειρική, τη ζαχαροπλαστική, αλλά και στην παραγωγή ασυνήθιστων
λικέρ. Το μεσημέρι θα επιβιβαστούμε στο πλοίο και θα μεταφερθούμε στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλλίν. Η παλιά πόλη, που
περικλείεται από καλοδιατηρημένα τείχη, πολλούς πύργους, πλακόστρωτες πλατείες, σπίτια με μυτερές στέγες, σκοτεινά κελάρια και
λιθόστρωτα δρομάκια, τοποθέτησε το Ταλίν δίκαια στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. Στην περιήγησή μας με τα
πόδια θα δούμε τον Καθεδρικό του Αλεξάνδρου Νέφσκι, το φρούριο Τουμπέα, το Κοινοβούλιο, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το Δημαρχείο,
το μόνο γοτθικού ρυθμού στη Βόρεια Ευρώπη (όπου φιλοξενούνται διάφορες εκθέσεις), την εκκλησία του Αγίου Πνεύματος με το παλιό της
ρολόι, κ.ά. Λίγος χρόνος ελεύθερος 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 τις 10 !
3η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΛΛΙΝ – ( ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΒΑΛΤΙΚΗΣ) – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Πρωινό ελεύθερο στην όμορφη πρωτεύουσα της Εσθονίας. Ασχοληθείτε με τις τελευταίες σας αγορές ή
φωτογραφίσεις. Καφέ, μπαρ, εστιατόρια και καταστήματα, στεγασμένα σε αναπαλαιωμένα σπίτια εμπόρων απλώνονται περιμετρικά της
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Πλατείας Δημαρχείου (Raekoja Plats). Υπαίθριοι αρτίστες ζωγραφίζουν ενώ τα λιθόστρωτα δρομάκια πλημμυρίζουν από ιππότες, ευγενείς,
μουσικούς και γελωτοποιούς όταν η πόλη γιορτάζει τους καλοκαιρινούς μήνες. Το απόγευμα επιβίβαση στο πλοίο για το θαλάσσιο ταξίδι μας
στην Βαλτική στη μαγευτική καλοκαιριάτικη νύχτα ανάμεσα από πλήθος μικρά και μεγάλα νησιά μέχρι την Στοκχόλμη.
4η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Αποβίβαση το πρωί στη Σουηδία και γνωριμίας με την πόλη, που δημιουργήθηκε πάνω σε 14 νησίδες, εκεί που η Λίμνη Μάλαρεν συναντά τη
Βαλτική. Η λάμψη των ένδοξων εποχών είναι φανερή στα οικοδομήματα αλλά και τον χαρακτήρα της πόλης. Θα αρχίσουμε από την καρδιά των
3 νησιών, τη Γκάμλα Σταν με τα μεσαιωνικά κτίρια, το Δημαρχείο όπου κάθε χρόνο στη διάσημη ‘Χρυσή Αίθουσα’ γίνεται η δεξίωση προς 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 της λίμνης. Όλα αυτά θα σας κάνουν να
συμφωνήσετε ότι η Στοκχόλμη είναι η πιο αρχοντική πόλη της Σκανδιναβίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο
για να ανακαλύψετε τις όμορφες γωνιές της πόλης μιας και αργεί πολύ να νυχτώσει!
5η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – MOYΣΕΙΟ ΒΑΣΑ – ΝΗΣΑΚΙ ΣΚΑΝΣΕΝ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Για τους λάτρεις των μουσείων, η Στοκχόλμη διαθέτει πάνω από 70 μουσεία! Σήμερα θα επισκεφτούμε το
Μουσείο Βάσα (είσοδος - έξοδα ατομικά, το εισιτήριο κοστίζει περίπου 11 ευρώ) όπου θα δούμε το εντυπωσιακό πολεμικό καράβι, το οποίο
βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι (1628) και ανελκύστηκε μόλις το 1961! Άκρως εντυπωσιακό, με τα πολυάριθμα σκαλιστά γλυπτά του,
αφηγείται την ιστορία της κατασκευής και της βύθισής του, το χρονικό της ανέλκυσής του από το βυθό της λίμνης Malaren καθώς και της
πολυετούς αποκατάστασής του. Σε κοντινή απόσταση με τα πόδια θα επισκεφτούμε το υπαίθριο Skansen στο νησί Djurgarden, όπου υπάρχει
ζωολογικός κήπος, ο οποίος δίνει έμφαση στα ζώα της Σκανδιναβίας (βίσωνες, καφέ αρκούδες, ελάφια, φώκιες κ.λπ.), κι ένα υπαίθριο μουσείο,
το οποίο δημιουργήθηκε για να κρατήσει ζωντανές τις παραδόσεις της χώρας, καθώς πρόκειται για την αναπαράσταση μιας τυπικής
σκανδιναβικής πόλης του 19ου αιώνα και της καθημερινής ζωής σε αυτήν. Υπάρχει είσοδος στο υπαίθριο μουσείο την οποία πληρώνετε τοπικά
εφόσον επιθυμείτε. Από εκεί είστε ελεύθεροι να κάνετε το δικό σας πρόγραμμα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την Galleri Asplund, όπου εκτίθενται
μακέτες από τις δημιουργίες του διάσημου Σουηδού αρχιτέκτονα Michael Asplund. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια διαδρομή με το μετρό το
οποίο συγκαταλέγεται στα αξιοθέατα της πόλης. Απόγευμα ελεύθερο. Επισκεφθείτε τους κήπους του Μίλλες, με τα όμορφα γλυπτά του
Σουηδού καλλιτέχνη. Απόψε αποχαιρετίστε την πόλη και την Σουηδία σε ένα ρεστωράν ή σε κάποιο νυκτερινό στέκι που συνήθως είναι μια
ατμοσφαιρική παμπ (αγγλική, σκωτσέζικη, ιρλανδική κ.α.) με ελαφρύ φαγητό και μια κρύα μπύρα.

6η ΗΜΕΡΑ: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΔΩΡΟ Η ΟΥΨΑΛΑ – ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ – ΟΣΛΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Όσλο. Θα κάνουμε μια σύντομη στάση στην Ουψάλα , με το τεράστιο αστεροσκοπείο της, το
διάσημο Πανεπιστήμιό της, τον μεγάλο Καθεδρικό του 14ου αιώνα. Θα συνεχίσουμε το πανέμορφο ταξίδι μας διασχίζοντας καταπράσινα τοπία,
δάση και ειδυλλιακές μικρές και μεγάλες λίμνες 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 κατάφυτες
οροσειρές. Μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Βγείτε για περίπατο στον όμορφο δρόμο Καρλ Γιόχαν την καρδιά της ιστορικής και
εμπορικής Νορβηγικής πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας μια από τις μεγαλύτερες μέρες του καλοκαιριού μαζί με έν ποτό και τοπικές σπεσιαλιτέ.
Τους καλοκαιρινούς μήνες τραπεζάκια απλώνονται σε εξέδρες πάνω στο νερό και οι ντόπιοι απολαμβάνουν την καλοκαιρία και τις ζωογόνες
αχτίδες του ήλιου που αργεί να εγκαταλείψει τον ασυννέφιαστο ουρανό.
7η ΗΜΕΡΑ: ΟΣΛΟ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Στην περιήγηση πόλης θα δούμε τη Βουλή, τα Ανάκτορα, το Δημαρχείο, καμάρι των Νορβηγών, το πάρκο Φρόγκνερ
με τα μνημειώδη γλυπτά του Βίγκελαντ, το Ναυτικό Μουσείο με καράβια των Βίκινγκς, μια προσομοίωση ναυπηγείου, με ευρήματα μεγάλων
θαλασσοπόρων από τον 9ο αιώνα καθώς και άλλα αξιοθέατα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο σε μια ολοζώντανη πόλη πάνω στο νερό, με διάχυτη
τη ναυτική παράδοση και υπέροχες προβλήτες για βόλτες. Ένας προορισμός γεμάτος τέχνη, εξαιρετική όπερα, μουσικές, 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 σας ή τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου σας για το βραδυνό στέκι που θα πάει καλύτερα.
8η ΗΜΕΡΑ: ΟΣΛΟ – ΤΡΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΚΕΙΛΟ/ ΜΥΡΝΤΑΛ – ΟΔOΝΤΩΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΜΥΡΝΤΑΛ – ΦΛΑΜ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ
ΣΟΓΚΝΕΦΙΟΡΔ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Σήμερα η μέρα μας θα ξεκινήσει πολύ νωρίς το πρωί, όμως θα είναι γεμάτη από εντυπώσεις και υπέροχες εικόνες που θα σας μείνουν
ανεξίτηλες στο νου! Ελαφρύ πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Φιορδς της Νορβηγίας, το γραφικό Μπέργκεν.
Θα ακολουθήσουμε μια μοναδικής ομορφιάς διαδρομή από υπέροχα τοπία με εντυπωσιακούς ορμητικούς καταρράκτες, γραφικά πολύχρωμα
χωριουδάκια και καταπράσινες απότομες πλαγιές κάτω από τους παγετώνες. Φτάνοντας στο Γκέιλο θα πάρουμε το τρένο μέχρι το Μύρνταλ
απ’όπου θα επιβιβαστούμε στο γραφικό τρενάκι και θα κάνουμε την εκπληκτικής ομορφιάς διαδρομή Μύρνταλ-Φλαμ, απολαμβάνοντας πλέον
στο έπακρο την πανέμορφη νορβηγική φύση. Η συγκεκριμένη διαδρομή έχει χαρακτηριστεί ως η ομορφότερη διαδρομή με τρένο του κόσμου!
Από το Φλαμ θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την εκπληκτική κρουαζιέρα μας στα Φιορδς. Μοναδικές εικόνες και εντυπώσεις μας περιμένουν
καθώς ξεκινά η κρουαζιέρα μας (2 ώρες περίπου), στο απαράμιλλο Σόγκνεφιορδ, το μεγαλύτερο και βαθύτερο στον κόσμο. Θα περάσουμε
ανάμεσα από πανύψηλα καταπράσινα βουνά που η θέα που προσφέρουν είναι συγκλονιστική. Το φιορδ και οι διακλαδώσεις του
περιστοιχίζονται από βραχώδη τοιχώματα που πέφτουν σχεδόν κάθετα στα σμαραγδένια νερά και μαζί με το χιόνι στις κορφές το καλοκαίρι
δίνουν την πιο χαρακτηριστική εικόνα της Νορβηγίας με τις πιο έντονες και πλούσιες αντιθέσεις. Αποβίβαση στο Γκούντβαγκεν και επιβίβαση
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στο πούλμαν για την αναχώρησή μας προς την ‘καλλονή του Βορρά’, το κουκλίστικο Μπέργκεν. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ γνωρίστε την νυκτερινή ατμόσφαιρα της όμορφης πόλης δοκιμάζοντας τοπικές γεύσεις στη γραφική και πλούσια ψαραγορά.

9η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΕΡΓΚΕΝ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (αεροπορικώς)
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 της με τις κόκκινες κεραμοσκεπές, από την αποβάθρα Μπρίγκεν μέχρι
εκεί όπου οι δρόμοι ξεκινούν για τα φιορδς. Η γειτονιά του Μπρίγκεν, με την περίφημη ψαραγορά, έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς 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. Λίγος χρόνος ελεύθερος. Σε ένα περιβάλλον με τόσο υψηλό πολιτιστικό επίπεδο, όπως
το Μπέργκεν, υπάρχουν και πολλά μουσεία. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με εκθέματα από το ζωικό βασίλειο του
Βορρά, ενώ το Ναυτικό Μουσείο θα σας δώσει μια καλή ματιά στη ναυτική πορεία της Νορβηγίας, όπου συμπεριλαμβάνονται και μικρογραφίες
των πλοίων των Βίκινγκς... Οι φιλότεχνοι δεν θα πρέπει να χάσουν το Μουσείο Τέχνης, μιας και εκθέτει έργα φημισμένων Νορβηγών
καλλιτεχνών, όπως ο Εντβαρτ Μυνχ, αλλά και ξένων, όπως οι Πάμπλο Πικάσο και Πάουλ Κλέε. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και
πτήση για την Κοπεγχάγη. Άφιξη στη Δανέζικη πρωτεύουσα και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Η Κοπεγχάγη είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις
του κόσμου, πολύχρωμη και γεμάτη ζωντάνια όλες τις εποχές του χρόνου, χαρούμενη και λουλουδιασμένη..
10η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Το πρωί θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην πόλη του παραμυθά Άντερσεν. Θα δούμε τα Ανάκτορα
Κρίστιανμποργκ, το Βασιλικό Θέατρο, το Δημαρχείο, τη Βουλή, το Εθνικό Μουσείο, τα Ανάκτορα Αμαλίενμποργκ, το περίφημο Πάρκο Τίβολι και
τέλος το άγαλμα της ‘Μικρής Γοργόνας’ έμβλημα του λιμανιού και της πόλης. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λιμάνι της Κοπεγχάγης,
Nyhavn, όπου θα έχουμε την μίνι κρουαζιέρα μας ώστε να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Δανίας και από την οπτική της θάλασσας. Για
περισσότερη … Δανία, πάρτε το τουρ της Ζηλανδίας 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 δανέζικες νοστιμιές, κά. Πρόκειται για ένα μεγάλο πάρκο στο κέντρο της πόλης, όπου
προσφέρεται κάθε μορφής ψυχαγωγία, σε μια μοναδική ποιότητα και γούστο. Αν είστε τυχεροί θα απολαύσετε τα πυροτεχνήματα που συχνά
προσθέτουν φαντασμαγορία στο χώρο.
11η ΗΜΕΡΑ:ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος (αναλόγως της πτήσης σας) στη ‘Γοργόνα του Βορρά’ . Αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές βρεθείτε
στον εμπορικό πεζόδρομο Στρόγκετ, με πολλά μαγαζιά που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα, πορσελάνες, υφάσματα και αναμνηστικά σε
μάλλον πιο οικονομικές τιμές. Τα πολυκαταστήματα όπως το Magasin du Nord στην πλατεία Kongens Nytorv 13, και το Illum, Ostergade 52,
έχουν τα πάντα αλλά με τιμές ανάλογες του επιπέδου της χώρας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση. Άφιξη στην Αθήνα και τέλος του
ιδιαίτερα εντυπωσιακού ταξιδιού σας στις πιο όμορφες χώρες της Β. Ευρώπης

Σημειώσεις:
1) Η σειρά των περιηγήσεων και των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος του ταξιδιού,
2) Απαραίτητα ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο σε ισχύ.

Περιλαμβάνει

Απευθείας αεροπορικά εισιτήρια ειδικού ομαδικού οικονομικού ναύλου Αθήνα – Ελσίνκι,
Μπέργκεν – Κοπεγχάγη, Κοπεγχάγη - Αθήνα με Aegean Αirlines & Norwegian Air
Διαμονή σε 4* ξενοδοχεία σε δίκλινα δωμάτια με λουτρό /ντους, τηλεόραση
Οι διανυκτερεύσεις μας είναι στις ενδιαφέρουσες πρωτεύουσες της Σκανδιναβίας (και όχι σε
περιφερειακές πόλεις) ως εξής: 1 διαν/ση στο Ελσίνκι,1 διαν/ση στο Ταλλίν, 1 διαν/ση εν πλω με
πλοίο της Silja Line -Κρουαζιέρα Βαλτικής με εισιτήρια πλοίου για την διαδρομή Ταλλίν Στοκχόλμη σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες με πρόγευμα, 2 διαν/σεις στη Στοκχόλμη, 2 διαν/σεις
στο Όσλο, 1 διαν/ση στο Μπέργκεν, 2 διαν/σεις στη Κοπεγχάγη
Πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία
Εκδρομές και περιηγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα, και πιο αναλυτικά:
Ξεναγήσεις πόλεων Ελσίνκι,Ταλλίν, Στοκχόλμη, Όσλο, Μπέργκεν, Κοπεγχάγη
2ωρη Κρουαζιέρα στο Σόγκενφιορδ, το ομορφότερο Φιορδ της Νορβηγίας
Πανέμορφες διαδρομές τρένου στη Νορβηγία, για τις αποστάσεις Γκέιλο – Μύρνταλ και Μύρνταλ
– Φλαμ, ο γνωστός οδοντωτός που περιγράφεται ως ίσως η ομορφότερη διαδρομή τρένου του
κόσμου!
Eκδρομή στην Ουψάλα
Κρουαζιέρα στα Κανάλια της Κοπεγχάγης (περιλαμβάνεται το εισιτήριο)
Ομαδική ασφάλιση αστικής ευθύνης και καλής εκτέλεσης ταξιδιού
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Έμπειρος Συνοδός / Αρχηγός του Γραφείου μας που έχει μεγάλη εμπειρία στις Σκανδιναβικές
χώρες
Πληροφοριακό φυλλάδιο για όλες τις περιοχές του ταξιδιού
ΦΠΑ

Ενδεικτικά ξενοδοχεία
Ελσίνκι: Scandic Grand Marina / Sokos Albert 4**** (ή παρόμοιο)
Tαλλίν: Sokos Viru/Park Inn Radisson 4**** (ή παρόμοιο)
Στοκχόλμη: Clarion Stockholm or BW Plus time 4**** (ή παρόμοιο)
Όσλο: Radisson Blu Plaza oslo/ First Millenium 4**** (ή παρόμοιο)
Mπέργκεν: Scandic Bergren city / Scandic Ornen 4**** (ή παρόμοιο)
Koπεγχάγη: Radisson Blu Scandinavia / Τivoli or similar 4**** (ή παρόμοιο)

Πληροφορίες πτήσεων

Αναχωρήσεις με Norwegian
23/6-03/7, 07-17/7, 14-24/7, 21-31/7, 28/7-07/8
D8 721

Aθήνα - Ελσίνκι

10.55 - 14.25

DY 968

Μπέργκεν - Κοπεγχάγη

19.35 - 20.55

D8 3376

Κοπεγχάγη - Αθήνα

20.40 - 00.45

Αναχωρήσεις με Norwegian και Aegean
04-14/8, 11-21/8, 18-28/8, 25-04/9
D8 721

Aθήνα - Ελσίνκι

10.55 - 14.25

DY 968

Μπέργκεν - Κοπεγχάγη

20.05 - 21.25

A3 751

Κοπεγχάγη - Αθήνα

11.30 - 15.40

Δεν περιλαμβάνει

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, απώλειας
αποσκευών και αποζημίωσης μέρους προκαταβολής λόγω σοβαρής ασθένειας € 230 συνολικά.
Είσοδοι σε μουσεία & αξιοθέατα
Ποτά και φιλοδωρήματα
Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.
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

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: 17°C-20°C το καλοκαίρι
Νορβηγία: 12°-22°C το καλοκαίρι
Σουηδία: 12°-23°C το καλοκαίρι
Φινλανδία: 13°-20°C το καλοκαίρι

Μην ξεχάσετε
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Εντός της Συνθήκης Σέγκεν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / δεν είναι απαραίτητο το διαβατήριο παρά
μόνο η ταυτότητά μας.

Συμβουλές υγείας
Οι χώρες της Σκανδιναβίας δεν χρίζουν ιδιαίτερης πρόληψης (π.χ. εμβόλια), ωστόσο προβλέψτε να
φέρετε μαζί σας ρουχισμό ανάλογο της εποχής του χρόνου και μην ξεχάσετε ομπρέλα!

Οικονομικές συναλλαγές
Δανία: Δανική Κορώνα DKK
Νορβηγία: Το νόμισμα είναι η Κορώνα (krone – πληθυντικός kroner), NOK. Μια νορβηγική κορώνα
διαιρείται σε 100 ore.
Σουηδία: Σουηδική Κορώνα «krona», υποδιαιρείται σε 100 öre.
Φινλανδία: Ευρώ
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