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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ
ΕΛΣΙΝΚΙ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΧΑΜΑΡ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΓΙΑΛΟ - ΟΣΛΟ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

1η ημέρα Πτήση Για Ελσίνκι (Ξενάγηση Πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Φινλανδίας. Άφιξη στο Ελσίνκι και ξεκινάμε 
την πρώτη γνωριμία με την «Κόρη της Βαλτικής». Θα δούμε 
το προεδρικό μέγαρο και την υπαίθρια αγορά στο λιμάνι, τον 
ορθόδοξο ναό Ουσπένσκι, την πλατεία της Γερουσίας με τον 
καθεδρικό του Αγίου Νικολάου, το Ολυμπιακό Στάδιο, το κτίριο 
της Όπερας, τα ναυπηγεία, το μνημείο του συνθέτη Σιμπέλιους, 
την περίφημη εκκλησία των Βράχων, τις παραθαλάσσιες σάουνες 
και τα παγοθραυστικά του φινλανδικού στόλου. Τέλος, θα 
περιδιαβούμε τις παραδοσιακές υπαίθριες αγορές της πόλης με τα 
ξυλόγλυπτα προϊόντα των Σάμι (κατοίκων στη βόρεια Σκανδιναβία) 
και τα εντυπωσιακά κομμάτια σύγχρονου design. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Ελσίνκι - Κρουαζιέρα Στοκχόλμη
Μετά το πρόγευμα θα μεταφερθούμε στο λιμάνι. Στη συνέχεια 
θα περπατήσουμε στους δρόμους της πόλης που αποτέλεσε 
στο παρελθόν παγκόσμια πρωτεύουσα σχεδίου (design) και θα 
επισκεφθούμε το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Σκανδιναβίας, 
Stockmann. Το απόγευμα, θα επιβιβαστούμε σε ένα από τα 
κρουαζιερόπλοια που πραγματοποιούν το ταξίδι για τη Στοκχόλμη. 
Τακτοποίηση στις καμπίνες και χρόνος για να εξερευνήσουμε τα 
καταστρώματα του πλοίου. Διασχίζοντας το αρχιπέλαγος περνάμε 
δίπλα από το θαλάσσιο φρούριο Σουομελίνα, το επιβλητικό 
αμυντικό κάστρο που εκτείνεται σε έξι νησιά. Διανυκτέρευση εν 
πλω σε καμπίνα.

3η ημέρα Στοκχόλμη - Περιήγηση πόλης
Προαιρετική επίσκεψη μουσείο Vasa
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, Στοκχόλμη. 
Η ομορφιά της βρίσκεται στο νερό που αγκαλιάζει την «πόλη 
ανάμεσα στις γέφυρες», απλωμένη σε δεκατέσσερα νησιά εκεί 
όπου η λίμνη Mälaren σμίγει με τη βαλτική θάλασσα. Περιήγηση για 
να γνωρίσουμε την ιστορία της και να θαυμάσουμε τη μεσαιωνική 
της πλευρά με το Παλάτι, το Δημαρχείο όπου πραγματοποιείται 
η απονομή των βραβείων Νόμπελ, την Όπερα, το Κοινοβούλιο 
και τους εμπορικούς δρόμους. Στη συνέχεια προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το δημοφιλές μουσείο της Σκανδιναβίας, Βάσα, 
για να δείτε από κοντά ένα αυθεντικό πλοίο-ναυάγιο του 17ου 
αιώνα, το οποίο ανασύρθηκε σε σχεδόν άθικτη κατάσταση από τον 
βυθό του λιμανιού της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Για το απόγευμα προτείνουμε μια επίσκεψη στο 

υπαίθριο μουσείο Skansen, όπου οι επισκέπτες βλέπουν μια 
μικρογραφία της Σουηδίας ή στο μουσείο των ABBA αφιερωμένο 
στο δημοφιλές συγκρότημα.

4η ημέρα Στοκχόλμη - Έρεμπρο - Κάρλσταντ - Χάμαρ
Πρόγευμα και διασχίζοντας καταπράσινα τοπία, δάση και 
ειδυλλιακές μικρές και μεγάλες λίμνες με κρυστάλλινα νερά, άφιξη 
στο Έρεμπρο, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Σουηδίας που 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους στην ενδοχώρα. 

Θα δούμε το κάστρο του Έρεμπρο, τον ναό του Αγίου Νικολάου, το 
Δημαρχείο και το κτίριο Γκάμλα Σπαρμπανκσουσέτ. Συνεχίζουμε 
για τη γραφική Κάρλσταντ που βρίσκεται δίπλα στη μεγαλύτερη 
λίμνη της Σουηδίας και τρίτη μεγαλύτερη της Ευρώπης, Βένερν. 
Τέλος, άφιξη στη Νορβηγία και στην πόλη Χάμαρ που φιλοξένησε 
ορισμένα αγωνίσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 
Λίλεχαμερ το 1994. Η λίμνη Mjøsa γύρω από την οποία είναι 
κτισμένο το Χάμαρ, είναι η μεγαλύτερη της Νορβηγίας.
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8η ημέρα Όσλο - Κρουαζιέρα Κοπεγχάγη
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για το λιμάνι. 
Ελεύθερος χρόνος μέχρι την επιβίβασή μας στο κρουαζιερόπλοιο 
με προορισμό την Κοπεγχάγη. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
χρόνος για να εξερευνήσουμε τα καταστρώματα του πλοίου. 
Διανυκτέρευση εν πλω σε καμπίνα με ημιδιατροφή.

9η ημέρα Κοπεγχάγη - Περιήγηση πόλης
Πρόγευμα στο εστιατόριο του κρουαζιερόπλοιου. Αποβίβαση και 
αρχίζει η γνωριμία μας με μία από τις ομορφότερες πόλεις του 
κόσμου και πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη. Το όνομά της 
σημαίνει «Λιμάνι των εμπόρων». Στην περιήγησή μας θα δούμε, 
μεταξύ άλλων, την εντυπωσιακή πλατεία Δημαρχείου με το άγαλμα 
του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, τη Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο 
(το παλαιότερο της Ευρώπης), τα ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το 
κανάλι Νίχαβν με τις πολύχρωμες κατοικίες των εμπόρων του 17ου 
αιώνα, το κάστρο Ρόζεμποργκ, όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα 
του θρόνου, την πλατεία Λαγκελίνιε και το μικροσκοπικό άγαλμα 
μιας γοργόνας από χαλκό και γρανίτη στο λιμάνι της Κοπεγχάγης 
που αποτελεί σύμβολο της πόλης και είναι εμπνευσμένο από 
παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Το απόγευμα προτείνουμε 
μια προαιρετική κρουαζιέρα για να θαυμάσουμε την πόλη από μία 
διαφορετική οπτική. Θα δούμε την Όπερα, το παλάτι Amalienborg 
κατοικία της βασιλικής οικογένειας της Δανίας και ένα από τα πιο 
εξαίσια δείγματα ροκοκό αρχιτεκτονικής, το παλάτι Christianborg, 
την εντυπωσιακή βασιλική βιβλιοθήκη Black Diamond και φυσικά 
τη μικρή γοργόνα.

10η ημέρα Κοπεγχάγη - Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου και στη συνέχεια μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για την πτήση της επιστροφής.

5η ημέρα Χάμαρ - Μπέργκεν
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια αναχώρηση για τη 
δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Νορβηγίας, Μπέργκεν 
που συνδυάζει την ομορφιά όλων των σκανδιναβικών χωρών 
με το κοσμοπολίτικο στυλ και τη ζωντανή σχέση με τη θάλασσα. 
Θα περιηγηθούμε στην παλιά προκυμαία, Bryggen, που αποτελεί 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco. Στα ζωηρόχρωμα 
σπίτια σαν ζωγραφιά με τις μυτερές στέγες, είχαν στο παρελθόν 
τις έδρες τους οι έμποροι του Χανσεατικού συνδέσμου, μιας από 
τις πιο ισχυρές συντεχνίες του Μεσαίωνα. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

6η ημέρα Μπέργκεν - Εκδρομή στα ομορφότερα 
νορβηγικά φιορδ - Γιάλο
Πρόγευμα και αναχώρηση για να πραγματοποιήσουμε μία μίνι 
κρουαζιέρα (διάρκεια 2 ώρες περίπου) από Gudvangen και 
τελικό προορισμό τη Φλομ (Flåm). Θα θαυμάσουμε ένα από τα 
μεγαλύτερα νορβηγικά φιόρδ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε 
στο τραίνο για να κάνουμε μία από τις ομορφότερες διαδρομές 
τραίνου (Flåm-Myrdal-Geilo). Επιβίβαση στο λεωφορείο με τελικό 
προορισμό το Γιάλο (Geilo). Ελεύθερος χρόνος. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.

7η ημέρα Γιάλο - Όσλο - Προαιρετική επίσκεψη στο 
Ναυτικό μουσείο Βίκινγκς
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου. Αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Νορβηγίας, Όσλο. Στην περιήγησή μας θα δούμε 
το Κοινοβούλιο, το παλάτι με το νεοκλασικό ύφος, το μοντέρνο 
δημαρχείο όπου γίνεται η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, τον 
γοτθικό καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα στο λιμάνι από 
λευκό μάρμαρο και γυαλί, το πάρκο Φρόγκνερ με τα περίφημα 
γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο. 
Προτείνουμε επίσκεψη στο Ναυτικό μουσείο των Βίκινγκς που 
φιλοξενεί τα δύο καλύτερα διατηρημένα στον κόσμο ξύλινα 
σκαριά του 9ου αιώνα, περίτεχνα σκαλισμένα με άγριες μορφές, 
αλλά και έλκηθρα, όπλα, εργαλεία, σκεύη του νοικοκυριού 
που ζωντανεύουν την καθημερινότητα των δεινών αυτών 
θαλασσοπόρων. 

...ΝΟΡΒΉΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 
Θες/νικη – Αθήνα – Ελσίνκι // Κοπενγχάγη – Αθήνα – Θες/νικη. Επτά 
(7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία3* - 4* - όπως αυτά αναφέρονται 
στον τιμοκατάλογο. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Εισιτήρια Tallink 
Silja για την κρουαζιέρα Ελσίνκι - Στοκχόλμη σε δίκλινες καμπίνες 
B-class με πρόγευμα. Εισιτήρια για τη μίνι κρουαζιέρα στο μεγαλύτερο 
φιόρδ Sognefjord (Gudvangen-Flam) διάρκειας περίπου 2 ωρών.
Εισιτήρια για μία από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου Flam – 
Myrdal // Myrdal – Geilo. Εισιτήρια DFDS Seaways για τη νυκτερινή 
κρουαζιέρα από Όσλο – Κοπενγχάγη σε εσωτερικές καμπίνες με 
ημιδιατροφή (πρόγευμα & δείπνο σε πλούσιο μπουφέ & 1 ποτό 
το άτομο). Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι Αεροδρομίων & επίναυλοι 
καυσίμων. Είσοδος στο κάστρο Frederiksborg 10€ ανά άτομο. 
Αναβάθμιση Silja Line σε sea view καμπίνα 30€. Αναβάθμιση DFDS 
σε sea view καμπίνα 35€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται

1. Κρουαζιέρα από Ελσίνκι – Στοκχόλμη σε δί-
κλινες καμπίνες B-class με πρόγευμα σε μπουφέ.

2. Κρουαζιέρα από Όσλο – Κοπενγχάγη σε 
εσωτερικές καμπίνες με ημιδιατροφή (πρωινό 
& δείπνο) σε μπουφέ καθώς και ένα ποτήρι 
ποτό.

3. Μίνι κρουαζιέρα (διάρκειας 2 ωρών) στο με-
γαλύτερο φιόρδ Sognefjord (Gudvangen-Flam)

4. Μία από τις ομορφότερες διαδρομές τραίνου 
του κόσμου Flam-Myrdal//Myrdal-Geilo

4. Δώρο ένα δείπνο στην περιοχή του Gol.

Επιλέγω το συγκεκριμένο ταξίδι 
γιατί το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
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Θεσ/νίκη-Αθήνα   Πτήση Α3 7101 06:25 - 07:15
Αθήνα - Ελσίνκι   Πτήση Α3 764 08:45 - 12:30  
Κοπενγχάγη - Αθήνα   Πτήση Α3 751 11:30 - 15:40                                                                                                                              
Αθήνα - Θεσ/νικη   Πτήση Α3 7126 19:20 - 20:15

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗ ΣΙΓΟΥΡΙΆ ΤΗΣ
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