
 
 

 
Διάπκεια:  4,5 εκέξεο  

Ανασωπήζειρ: 09,23 & 30/12 
 

 

ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη  ……ππιιοο  λλααμμππεερρήή  ααππόό  πποοττέέ!!!!!!    
  

Χξηζηνύγελλα ή Πξσηνρξνληά ζηελ γνεηεπηηθή πξσηεύνπζα ηεο Γαλίαο, ηελ καγεπηηθή 

Κνπεγράγε, κηα πόιε κνπ κνηάδεη λα έρεη μεπεδήζεη από ηηο ηζηνξίεο ηνπ κεγάινπ παξακπζά 

ηεο, ηνπ Χαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ! Ζ ενξηαζηηθή αηκόζθαηξα κε ηνπο ζηνιηζκέλνπο δξόκνπο 

θαη ηα θσηηζκέλα κλεκεία, νη ιακπεξέο βηηξίλεο ησλ θαηαζηεκάησλ, ηα πεξίθεκα μσηηθά 

ησλ Χξηζηνπγέλλσλ - νη λάλνη Γηνύνπι Νίζζε, νη πηζηνί βνεζνί ηνπ "Γηνπιεκάληελ", δειαδή 

ηνπ Άγηνπ Βαζίιε, κε ηα θόθθηλα θαπέια θαη ηα καθξηά άζπξα γέληα - λα θηγνπξάξνπλ ζε 

θάζε είδνπο αληηθείκελα, ε ρξηζηνπγελληάηηθε αγνξά ζην πάξθν Σίβνιη, ην δεζηό αξσκαηηθό 

θξαζί γθινγθ, νη δαλέδηθεο ιηρνπδηέο ησλ εκεξώλ θαη πάλσ απ΄ όια ε δσληάληα ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πόιεο, ζα δώζνπλ κηα μερσξηζηή λόηα ζηηο θεηηλέο ζαο γηνξηέο! 

Διάηε λα ζαο δείμνπκε ηα ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο, λα επηζθεθζνύκε ην 

Μνπζείν ηνπ Κερξηκπαξηνύ κε ηα κνλαδηθά εθζέκαηα από ην "Χξπζάθη ηνπ Βνξξά", λα ζαο 

κηιήζνπκε γηα ηα ρξηζηνπγελληάηηθα έζηκα ηεο ρώξαο θαη ηε θηινζνθία ηνπ hygge, πνπ 

απνηειεί ην κπζηηθό ηεο επηπρίαο ησλ Γαλώλ, λα πεξπαηήζνπκε καδί ζηνλ πεξίθεκν 

πεδόδξνκν ηξόγθεη θαη ζην πάξθν Σίβνιη κε ηελ παξακπζέληα ρξηζηνπγελληάηηθε αγνξά, 

λα δήζνπκε ην "πλεύκα ησλ Χξηζηνπγέλλσλ" ζηελ Οληέλζε θαη, αλ ζέιεηε, λα  

αθνινπζήζνπκε ηελ Γαλέδηθε Ρηβηέξα κέρξη ην Χέιζηλγθνξ γηα λα δνύκε ην άζηθην θάζηξν 

Κξόλκπνξγθ θαη λα ζπλερίζνπκε κέρξη ην αλαγελλεζηαθό παιάηη Φξεληεξίθζκπνξγθ. 

Ελάτε να περάσοσμε μαζί τα πιο "hyggeligt" Χριστούγεννα της ζωής μας!!! 
 

  

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

 
 
1η μέπα: Αθήνα - Κοπεγσάγη- Πεπιήγηζη πόληρ 

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Κνπεγράγε. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ 
θαληαζκαγνξηθά ζηνιηζκέλε πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ θεληξηθή 

πιαηεία ηνπ εληππσζηαθνύ Γεκαξρείνπ, ηε Γιππηνζήθε, ην Χξεκαηηζηήξην, ην παιάηη 
Ακαιίελκπνξγθ, ηελ Όπεξα, ην άγαικα ηνπ Φξεηδεξίθνπ Δ΄, ηα νγθώδε αλάθηνξα 
Κξίζηηαλκπνξγθ, ην ζπίηη όπνπ έδεζε έλα κέξνο ηεο δσήο ηνπ ν κεγάινο παξακπζάο Χαλο 



 
Κξίζηηαλ Άληεξζελ, ην θαλάιη Νίραβλ κε ηα πνιύρξσκα ζπίηηα θαη ηα αξαγκέλα ηζηηνθόξα 

θ.ά. Σειεπηαία καο ζηάζε ζα είλαη ζηελ παξαιία Λαγθειίληε, όπνπ ζα δνύκε ην ύςνπο 1,25 
κέηξσλ ράιθηλν άγαικα ηεο Μηθξήο Γνξγόλαο, ην ζύκβνιν ηεο πόιεο. Χξόλνο ειεύζεξνο, 

γηα λα επηζθεθζείηε θάπνην κνπζείν ή ηελ απηόλνκε θνηλόηεηα Christiania, κηα κπνέκ 
γεηηνληά πνπ ηδξύζεθε ην 1971 κε ην όξακα ελόο ελαιιαθηηθνύ ηξόπνπ δσήο. Σαθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν καο. ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα πεξπαηήζεηε καδί κε ηνλ αξρεγό καο ζηνλ 
πεξίθεκν πεδόδξνκν ηξόγθεη, έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηεο Δπξώπεο. 
Γηαλπθηέξεπζε.   

 
2η μέπα: Κοπεγσάγη- Τίβολι    

ήκεξα ζα επηζθεθζείηε καδί κε ηνλ αξρεγό καο ην Σίβνιη (ην θόζηνο εηζόδνπ 
πεξηιακβάλεηαη), ην δεύηεξν παιαηόηεξν πάξθν αλαςπρήο ηνπ θόζκνπ, ην νπνίν θαηά ηελ 
πεξίνδν απηή κεηαηξέπεηαη ζε κηα παξακπζέληα ρξηζηνπγελληάηηθε αγνξά έθηαζεο 2000 

ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Σν λεξατδέλην απηό ζθεληθό πιαηζηώλνπλ εμσηηθά πεξίπηεξα, 
δηαθνζκεκέλα ζπκθώλα κε ηελ θαλδηλαβηθή παξάδνζε. Δδώ κπνξείηε λα αγνξάζεηε 

ρξηζηνπγελληάηηθα αλακλεζηηθά θαη λα γεπζείηε ηνπηθέο ιηρνπδηέο. Σα παηδηά ζαο ζα 
ζπλαληήζνπλ ηνλ Άγην Βαζίιε - ηνλ Γηνπιεκάληελ - θαη ηνπο βνεζνύο ηνπ, κπνξνύλ λα 
θάλνπλ παηηλάδ ή rollecoasters θαη λα δνθηκάζνπλ ηα γθιαζαξηζκέλα γιπθά κε ηα 

ρξηζηνπγελληάηηθα ζρέδηα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

3η μέπα: Κοπεγσάγη- Ελεύθεπη μέπα 
Πποαιπεηική εκδπομή ζε παλάηια-κάζηπα 
Διεύζεξε κέξα γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Δπίζεο κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο ζε 

κία πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην θάζηξν Κξόλκπνξγθ θαη ζην παιάηη Φξεληεξίθζκπνξγθ. 
Πεξηγξαθή Πξναηξεηηθήο Δθδξνκήο: Πξσηλή αλαρώξεζε (έμνδα αηνκηθά) γηα  ην θάζηξν 

Κξόλκπνξγθ ηνπ 15νπ αηώλα, πνπ παξακέλεη άζηθην θαη έγηλε γλσζηό, θαζώο ν αίμπεξ 
ηνπνζέηεζε εθεί ηελ πινθή ηνπ Άκιεη. Βξίζθεηαη θνληά ζηελ πόιε Χέιζηλγθνξ, πεξίπνπ 45 
ρηιηόκεηξα από ηελ Κνπεγράγε. Θα αθνινπζήζνπκε ηελ παλέκνξθε παξαιηαθή δηαδξνκή 

πνπ νλνκάδεηαη "Γαλέδηθε Ρηβηέξα". πλερίδνπκε ηελ πεξηήγεζή καο πξνο ην αλαγελλεζηαθό 
παιάηη Φξεληεξίθζκπνξγθ (Frederiksborg), ην κεγαιύηεξν ηεο θαλδηλαβίαο, πνπ ζηεγάδεη 

ην Δζληθό Μνπζείν ηεο Γαλίαο. Δπηζηξνθή ζηελ Κνπεγράγε. Γηαλπθηέξεπζε.  
 
4η μέπα: Κοπεγσάγη – Ονηένζε- Μοςζείο Χανρ Κπίζηιαν Άνηεπζεν - Κοπεγσάγη  

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Οληέλζε ζηελ νπνία ζα θζάζνπκε κέζσ ηεο πεξίθεκεο 
"Γέθπξαο ηεο Μεγάιεο Εώλεο"  - έλαο ζπλδπαζκόο γεθπξώλ θαη ζεξάγγσλ κήθνπο 18 

ρηιηνκέηξσλ, πνπ ζπλδέεη ην λεζί Φνύλελ, όπνπ βξίζθεηαη ε Οληέλζε, κε ην λεζί Είιαλη, 
όπνπ βξίζθεηαη ε Κνπεγράγε. Ζ Οληέλζε είλαη ε ηξίηε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Γαλίαο θαη 

γελέηεηξα ηνπ Χαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ (1805-1875). Δδώ ζα δήζνπκε ην "πλεύκα ησλ 
Χξηζηνπγέλλσλ". Σν Χξηζηνπγελληάηηθν Χσξηό κεηαθέξεη ηελ αηκόζθαηξα θαη ην θιίκα ηεο 
επνρήο ηνπ πην δηάζεκνπ παξακπζά - ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα - ελώ ε πόιε είλαη γεκάηε 

θαιιηηέρλεο θαη ήξσεο ησλ παξακπζηώλ ηνπ. Καη θπζηθά δελ ζα παξαιείςνπκε λα 
επηζθεθζνύκε ην εθπιεθηηθό Μνπζείν Χαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ, έλα θηίξην πνπ κνηάδεη λα 

έρεη μεπεδήζεη από ηηο ζειίδεο ησλ παξακπζηώλ ηνπ. Μέζα από θαηαπξάζηλνπο θήπνπο, 
θξπςώλεο θαη δαηδαιώδεηο δηαδξόκνπο νη επηζθέπηεο "βηώλνπλ" ηηο πνιπεπίπεδεο ηζηνξίεο 
θαη αλαθαιύπηνπλ ζε βάζνο ηνπο ραξαθηήξεο ησλ εξώσλ ησλ παξακπζηώλ ηνπ (ην θόζηνο 

εηζόδνπ πεξηιακβάλεηαη). Δπηζηξνθή ζηελ Κνπεγράγε θαη απόγεπκα ειεύζεξν. 
Γηαλπθηέξεπζε.  

 
5η μέπα: Κοπεγσάγη - Αθήνα 
Χξόλνο ειεύζεξνο ην πξσί κέρξη ηελ ώξα ηεο αλαρώξεζήο καο γηα ην αεξνδξόκην θαη ηελ 

επηβίβαζε ζηελ πηήζε καο γηα ηελ Αζήλα.  
 

 
 
 



 
 

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα-Κνπεγράγε –Αζήλα κε  Aegean Airlines   
 Σξεηο, ηέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν SCANDIC COPENHAGEN 4*    

 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά   
 Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, επηζθέςεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο  
 Ειζιηήπιο ειζόδος ζηο Πάπκο Τίβολι  

 Ειζιηήπιο ειζόδος ζηο Μοςζείο Άνηεπζεν  
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο σο 75 εηώλ  
 Φ.Π.Α. 

  

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινη θαπζίκσλ € 250 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα, πέξαλ όζσλ αλαγξάθνληαη ζηα 
πεξηιακβάλνληαη  

 Πνηά, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά ζηα μελνδνρεία  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 
θιπ.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::    

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη 

 Σν ηεηξαήκεξν πξόγξακκα δελ πεξηιακβάλεη ηελ ειεύζεξε κέξα 
 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 
 Δπηβάξπλζε Χξηζηνπγελληάηηθνπ / Πξσηνρξνληάηηθνπ Γείπλνπ € 150 θαη΄ άηνκν 

(ρσξίο πνηά). Γειώζεηο ζπκκεηνρήο γηα ηα δείπλα έσο 20/11  
 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  

Ημ/νία Ημέπερ Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδική ηιμή 

09/12 4 
Scandic Copenhagen 4* 

€ 495 € 695  € 395   

23,30/12 5 € 645 € 895   € 495 

Πηήζειρ με Aegean Airlines  09/12 

Διαδπομή Ανασώπηζη  Άθιξη  

Αζήλα – Κνπεγράγε  08.50 11.15 

Κνπεγράγε  – Αζήλα 12.05 16.15 

Πηήζειρ με Aegean Airlines  23,30/12 

Διαδπομή Ανασώπηζη  Άθιξη  

Αζήλα – Κνπεγράγε  08.50 11.15 

Κνπεγράγε  – Αζήλα 17.00 21.05 


