
 
 

 
 

Γηάξθεηα:  7 εκέξεο 
Αλαρωξήζεηο: 06 & 27/06 

 

Μαγεπηηθό ηαμίδη ζηε Ννξβεγία 

ηελ γνεηεπηηθή ρώξα ηωλ Βίθηλγθο θαη ηωλ θηόξδ!!! 

Λεπθέο Νύρηεο 
 

Έλα 7ήκεξν ηαμίδη ζε κηα από ηηο πην όκνξθεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ! 
Μηα ρώξα πνπ νη θπζηθέο ηεο νκνξθηέο είλαη αλεμάληιεηεο: θαηαξξάθηεο πνπ 

θαηαθξεκλίδνληαη από θαηαθόξπθνπο βξάρνπο, κηθξά θαη κεγάια πνηάκηα, παλέκνξθεο 
ιίκλεο κε θξπζηάιιηλα λεξά, ππθλά πεπθνδάζε, δαληειωηέο αθηέο θαη εθαηνληάδεο 

καγεπηηθά θηόξδ, πνπ ζαλ πδάηηλεο γιώζζεο εηζρωξνύλ ζηελ επεηξωηηθή ρώξα. 

Οη γξαθηθέο πόιεηο θαη ηα ππέξνρα ρωξηνπδάθηα πνπ θνπξληάδνπλ ζηηο παξπθέο ηνπ λεξνύ 
ζπκπιεξώλνπλ ηηο εηθόλεο ελόο ηδηαίηεξνπ ηαμηδηνύ, πνπ ζα καο ραξίζεη κνλαδηθέο ζηηγκέο 

θαη αμέραζηεο εκπεηξίεο! 
 

 

Πξόγξακκα εθδξνκήο  
 

1ε εκέξα: Αζήλα – Όζιν - Πεξηήγεζε   
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε KLM κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ην Όζιν, ηελ 
πξσηεύνπζα θαη κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ννξβεγίαο, πνπ βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα ηεο 

ρώξαο, ζηνλ κπρό ηνπ νκώλπκνπ θηόξδ. Από ην 1624 έσο ην 1924 νλνκαδόηαλ Χξηζηηαλία 
πξνο ηηκήλ ηνπ βαζηιηά Χξηζηηαλνύ Γ΄. Φζάλνληαο ζα κεηαβνύκε ζην Χνικελθόιιελ  γηα λα 

απνιαύζνπκε ηε ζέα από ηελ πεξίθεκε ρηνλνδξνκηθή εμέδξα/πύξγν άικαηνο ζθη (ski 
jump). Από ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1800 ην Χνικελθόιιελ θαη ε γύξσ πεξηνρή 
πξνζειθύνπλ θάζε ρεηκώλα πνιινύο, θπξίσο Ννξβεγνύο, ιάηξεηο ηνπ ζθη. Ο πξώηνο 

δηαγσληζκόο γηα άικαηα ζθη ζην Χνικελθόιιελ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1892 κπξνζηά ζε 
πιήζνο 12.000 αλζξώπσλ. Δπίζθεςε ζην κνπζείν ηνπ ζθη (εηζηηήξηα πιεξσκέλα θαη πξν-

θξαηεκέλα), πνπ ιεηηνπξγεί από ην 1923 θαη είλαη ην παιαηόηεξν ηνπ είδνπο ηνπ. Αθνινπζεί 
ε πεξηήγεζή καο ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ην Κνηλνβνύιην, ην 
λενθιαζηθνύ ξπζκνύ Παιάηη, ην κνληέξλν Γεκαξρείν, ηνλ γνηζηθό Καζεδξηθό λαό, ηελ 

παλέκνξθε Όπεξα θ.ά. Σαθηνπνίεζε ζην θεληξηθό μελνδνρείν SCANDIC SOLLI ή παξόκνην. 
Γηαλπθηέξεπζε.  

 
2ε εκέξα: Όζιν- Πάξθν Φξόγθλεξ- Μνπζείν Φξακ- Μνπζείν Κνλ-Σίθη- Μνπζείν 
Ιζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Ννξβεγίαο- Φξνύξην Άθεξζνπο 

Πξώηε επίζθεςε ηεο ζεκεξηλήο καο εκέξαο ζα είλαη ζην πάξθν Φξόγθλεξ κε ηα πεξίθεκα 
γιππηά ηνπ Γθνύζηαβ Βίγθειαλη από γξαλίηε θαη ζθπξειαηεκέλν ζίδεξν. ηε ζπλέρεηα ζα 



 
κεηαβνύκε ζηελ θνληηλή ρεξζόλεζν Bygdøy, πνπ θηινμελεί ηα θπξηόηεξα κνπζεία ηνπ Όζιν 

(εηζηηήξηα πιεξσκέλα θαη πξν-θξαηεκέλα). Δθεί ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν Φξακ (Fram: 
"Δκπξόο"), όπνπ ζα κάζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο λνξβεγηθήο εμεξεύλεζεο ηνπ βόξεηνπ θαη ηνπ 

λόηηνπ πόινπ κεηαμύ ησλ εηώλ 1893 θαη 1912 από ηνπο εμεξεπλεηέο Φξίληγηνθ Νάλζελ 
(Fridtjof Nansen), Όηην βέξληξαπ (Otto Sverdrup) θαη Ρόαιλη Άκνπλδζελ (Roald 
Amundsen), ν νπνίνο εγήζεθε ηεο Αληαξθηηθήο απνζηνιήο - ε πξώηε πνπ έθζαζε ζηνλ 

γεσγξαθηθό Νόηην Πόιν ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1911, πέληε εβδνκάδεο πξηλ ηνλ Βξεηαλό 
Ρόκπεξη Φάιθνλ θνη. Σν Φξακ λαππεγήζεθε ην 1892, έρεη κήθνο 39 κέηξα θαη πιάηνο 11 

κέηξα. Δίλαη ην ηζρπξόηεξν μύιηλν παγνζξαπζηηθό πνπ θαηαζθεπάζηεθε πνηέ θαη απηό πνπ 
έθζαζε βνξεηόηεξα (85° 57' βόξεην γεσγξαθηθό πιάηνο) θαη λνηηόηεξα (78° 41' λόηην 
γεσγξαθηθό πιάηνο) από θάζε άιιν ηνπ είδνπο ηνπ. πλερίδνπκε κε ην κνπζείν Κνλ-Σίθη 

(Kon-Tiki) ζα δνύκε ηα ζθάθε πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Ννξβεγόο εμεξεπλεηήο Θνξ Χέγηεληαι 
(Thor Heyerdahl, 1914-2002) ζε κεξηθά από ηα κεγάια ζαιάζζηα ηαμίδηα ζηε ζύγρξνλε 

ηζηνξία. Από ηνπο πξσηνπόξνπο ηεο πεηξακαηηθήο αξραηνινγίαο, ν Χέγηεληαι θαηαζθεύαζε 
πηζηά αληίγξαθα αξραίσλ ζθαθώλ κε ηα νπνία έθαλε πνιιά ηαμίδηα δηαλύνληαο ηεξάζηηεο 
απνζηάζεηο, απνδεηθλύνληαο όηη νη αξραίνη ιανί είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ηα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ. Σν 1947 κε ην Κνλ-Σίθη, κηα  κηθξή ζρεδία κε παληά, δηήλπζε 8.000 
ρηιηόκεηξα ζηνλ Δηξεληθό μεθηλώληαο από ην Πεξνύ θαη έθζαζε, κεηά από 101 εκέξεο, ζηα 

λεζηά Σνπακόηνπ ηεο Γαιιηθήο Πνιπλεζίαο, απνδεηθλύνληαο όηη νη αξραίνη θάηνηθνη ηνπ 
Πεξνύ κπνξνύζαλ λα δηαζρίζνπλ ηνλ σθεαλό κε επηηπρία. Έρνληαο δηαπηζηώζεη ηε ρξήζε 

ζθαθώλ από θαιάκηα πάππξνπ ζε κέξε απνκαθξπζκέλα κεηαμύ ηνπο, απνθάζηζε λα 
θαηαζθεπάζεη κηα βάξθα 15 κέηξσλ από θαιάκηα, ζηεξηδόκελνο ζε ζρέδηα από ηελ αξραία 
Αίγππην, θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη κε απηήλ ηνλ δηάπινπ ηνπ Αηιαληηθνύ από ην Μαξόθν 

κέρξη ην λεζί Μπαξκπάληνο, απνδεηθλύνληαο ηε δπλαηόηεηα επαθήο αλάκεζα ζηνπο 
θαηαζθεπαζηέο ππξακίδσλ ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Ακεξηθήο. Η απνζηνιή ηνπ Ρα Ι όκσο δελ 

νινθιεξώζεθε, γηαηί ην ζθάθνο θαηαζηξάθεθε ιόγσ θαηαζθεπαζηηθώλ ιαζώλ κεηά από 56 
εκέξεο πιεύζεο, κηα εβδνκάδα πξηλ θηάζεη ζηνλ ζηόρν ηνπ. ε δέθα κήλεο έλα λέν 
ζθάθνο, ην Ρα ΙΙ, θαηαζθεπάζηεθε από έκπεηξνπο Βνιηβηαλνύο ηερλίηεο. Απηή ηε θνξά 

έθζαζαλ ζηνλ πξννξηζκό ηνπο ζε 57 εκέξεο, κεηά από κηα δηαδξνκή 6100 ρηιηνκέηξσλ. Θα 
επηζθεθζνύκε επίζεο ην Μνπζείν Ιζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνύ ηεο Ννξβεγίαο, ην κεγαιύηεξν 

ιανγξαθηθό κνπζείν ηεο ρώξαο θαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ππαίζξηα κνπζεία ηνπ θόζκνπ. 
Σα εθζέκαηα ζηα πεξίπνπ 160 νηθνδνκήκαηα από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο ελδνρώξαο  
καο θέξλνπλ ζε επαθή κε ηνλ ηξόπν δσήο, ηα έζηκα θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 

Ννξβεγώλ από ηνλ 16ν αηώλα κέρξη ζήκεξα. Σν παιαηόηεξν θηίξην είλαη ε εθθιεζία Gol 
Stave ηνπ 1200. Απηά θαη άιια πνιιά ζα κάζνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο καο ζηα 

άθξσο ελδηαθέξνληα απηά κνπζεία ηνπ Όζιν, πνπ πνιιέο θνξέο παξαιείπνληαη από ηα 
πξνγξάκκαηα ιόγσ θόζηνπο. Αθήλνληαο πιένλ ηελ ρεξζόλεζν Bygdøy, ζα ζηακαηήζνπκε 
ζην κεζαησληθό Φξνύξην Άθεξζνπο (Akershus). Χξόλνο ειεύζεξνο γηα λα απνιαύζνπκε ην 

ππέξνρν Όζιν θαη λα πεξπαηήζνπκε ζην πεξίθεκν Άθεξ Μπξίγθε (Aker Brygge) κε ηελ 
απνβάζξα ηνπ, όπνπ ζα βξείηε κεξηθά από ηα θαιύηεξα εζηηαηόξηα, κπαξ θαη λπθηεξηλά 

θέληξα ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 
3ε εκέξα: Όζιν - Κξίζηηαλζαλη - ηάβαλγθεξ  

Η ζεκεξηλή κέξα είλαη ε κεγαιύηεξε ηνπ ηαμηδηνύ καο. Ξεθηλώληαο από ην Όζιν ζα 
δηαζρίζνπκε ηελ ππέξνρε ύπαηζξν ηεο Ννξβεγίαο (κε ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο γηα 

μεθνύξαζε). Θα πεξάζνπκε κηθξά θαη κεγάια γξαθηθά λνξβεγηθά ρσξηνπδάθηα, ιίκλεο θαη 
θηόξδ, ζα ζηακαηήζνπκε ζηελ πόιε Κξίζηηαλζαλη (Kristiansand) θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην 
παλέκνξθν ηάβαλγθεξ (Stavanger), πνπ είλαη ε ηξίηε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ννξβεγίαο, 

γλσζηή θαη σο "Πξσηεύνπζα ηνπ πεηξειαίνπ ηεο Δπξώπεο". Πεξηηξηγπξηζκέλν από όκνξθα 
θηόξδ, βνπλά θαη καθξηέο, ιεπθέο παξαιίεο, δηαζέηεη επίζεο πνιιά κνπζεία θαη πνηθίιεο 

πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο. Σν παιηό ηάβαλγθεξ  θηινμελεί ηνλ θαιύηεξα δηαηεξεκέλν 
μύιηλν νηθηζκό ηεο Δπξώπεο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν Scandic Stavanger City ή 
παξόκνην. Γηαλπθηέξεπζε. 



 
ε εκέξα: ηάβαλγθεξ - Λύζεκπνηλ  

(Κξνπαδηέξα ζην Lysefjord- Βξάρνο Πξεϊθεζηόιελ)  
 "παζηά ζηνλ Βξάρν" – ηάβαλγθεξ- Πεξηήγεζε 

ήκεξα ην πξσί ζα επηβηβαζηνύκε ζην πινίν γηα ηελ θξνπαδηέξα καο κέρξη ην Λύζεκπνηλ 
(Lysebotn), κέζα από ην κήθνπο 42 ρηιηνκέηξσλ εληππσζηαθό θηόξδ Λίζε (Lysefjord), κε 
ηα απόθξεκλα γξαληηέληα "ηείρε" ηνπ λα πςώλνληαη ζρεδόλ θάζεηα, θζάλνληαο έσο θαη ηα 

1.000 κέηξα (εηζηηήξηα πιεξσκέλα θαη πξν-θξαηεκέλα). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππέξνρεο 
απηήο θξνπαδηέξαο ζα αληηθξίζνπκε κεηαμύ άιισλ ηνλ πεξίθεκν, επηβιεηηθό βξάρν 

Πξετθεζηόιελ (Preikestolen ή αιιηώο Pulpit Rock, δειαδή βξάρνο-άκβσλαο ιόγσ ηνπ 
ζρήκαηόο ηνπ), κε ηελ ζρεδόλ επίπεδε θνξπθή ηνπ, πνπ πςώλεηαη 604 κέηξα πάλσ από ην 
θηόξδ. Θα δνύκε επίζεο ηνλ πεξίθεκν βξάρν Κίξαγθ (Kjerag) κε ηνλ ζθελσκέλν ζε κία 

ζρηζκή ηνπ ηεξάζηην νγθόιηζν. Δθεί θνληά βξίζθεηαη θαη ην Φόξιη (Flørli), έλαο ηειείσο 
απνκνλσκέλνο νηθηζκόο, πξνζβάζηκνο κόλνλ αθηνπιντθώο θαη γλσζηόο γηα ηα 4444 

ζθαινπάηηα ηνπ πάλσ ζην βνπλό, πνπ νδεγνύλ ζην θξάγκα Ternevass - ε κεγαιύηεξε 
μύιηλε ζθάια ηνπ θόζκνπ! Δπηζηξέθνληαο ζην ηάβαλγθεξ ζα δνύκε ην κλεκείν "παζηά 
ζηνλ Βξάρν" (Sverd i fjell), πνπ απνηειείηαη από ηξία ηεξάζηηα κπξνύηδηλα ζπαζηά  ύςνπο 

ζρεδόλ 10 κέηξα. Σα δύν εμ απηώλ αληηπξνζσπεύνπλ ηελ εηξήλε θαη ηελ ελόηεηα. Σν ηξίην 
θαη κεγαιύηεξν αληηπξνζσπεύεη ην ζπαζί ηνπ ίδηνπ ηνπ "Χάξαιλη ηνπ Γίθαηνπ", πνπ έλσζε 

ηελ Ννξβεγία ζε έλα εληαίν βαζίιεην ην 872 κ.Χ. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζην ηάβαλγθεξ, 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ παιηά πόιε κε ηα πεξηζζόηεξα από 170 μύιηλα 

ζπίηηα από ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα. Όια απηά ηα ζπίηηα 
ζην θέληξν ηεο πόιεο θαηνηθνύληαη θαη δηαηεξνύληαη πάληα όκνξθα. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
5ε εκέξα: ηάβαλγθεξ - Μπέξγθελ (Γηαδξνκέο νδηθέο & ελ πιω) 

Φέξξπ-κπνη:  Mortavika → Arsvågen θαη Sandvikvåg → Halhjelm  

ήκεξα ζα απνιαύζνπκε κηα από ηηο σξαηόηεξεο θαη δηαζεκόηεξεο δηαδξνκέο ηεο Ννξβεγίαο 
θαη κηα από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο ηνπ θόζκνπ: ηελ εθπιεθηηθή δηαδξνκή από ην 
ηάβαλγθεξ ζην Μπέξγθελ, ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ννξβεγίαο. Γηαζρίδνληαο 

καγεπηηθά θαλδηλαβηθά ηνπία θαηά κήθνο ηνπ Αηιαληηθνύ σθεαλνύ, νη θαηαξξάθηεο, ηα 
πνηάκηα, νη ιίκλεο, ηα θηόξδ, νη δαληεισηέο αθηέο θαη ηα κηθξά ππέξνρα ρσξηνπδάθηα ζα 

καο πξνζθέξνπλ εηθόλεο αλείπσηεο νκνξθηάο. Σελ δηαδξνκή καο απηή ζα ηελ 
πξαγκαηνπνηήζνπκε νδηθώο θαη ελ πισ. Άθημε ζην θνπθιίζηηθν Μπέξγθελ, ην "ζηνιίδη ηεο 
Βόξεηαο Θάιαζζαο", ηελ "πύιε ησλ θηόξδ", ηελ "πόιε ησλ επηά βνπλώλ", ηελ "πόιε ηεο 

βξνρήο", ην "πξάζηλν ιηβάδη αλάκεζα ζηα βνπλά". Γηαιέμηε όπνην όλνκα ζαο αξέζεη. Καηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζα δνύκε ην πάξθν ηεο πόιεο, ζα ζαπκάζνπκε εμσηεξηθά 

ην παιάηη ηνπ βαζηιηά Χάαθνλ (Haakon) ηνπ 13νπ αηώλα, ηνλ πύξγν Ρόδελθξαληο 
(Rozencrantz) ηνπ 1560, θαζώο θαη ηελ αίζνπζα ζπλαπιηώλ Γθξεγθ (Grieghall), πνπ θέξεη 
ην όλνκα ηνπ ζπλζέηε Έληβαξλη Γθξεγθ (Edvard Grieg), ν νπνίνο είρε γελλεζεί ζην 

Μπέξγθελ θαη δηεηέιεζε κνπζηθόο δηεπζπληήο ηεο Φηιαξκνληθήο Οξρήζηξαο ηεο πόιεο από 
ην 1880 έσο ην 1882. Θα επηζθεθζνύκε επίζεο ηελ πνιύβνπε θαη παγθνζκίσο γλσζηή 

ςαξαγνξά ηνπ Μπέξγθελ, θαζώο θαη ηελ αγνξά ησλ ινπινπδηώλ. ηε ζπλέρεηα ζα 
γλσξίζνπκε ην παιηό ηκήκα ηεο πόιεο, ηηο απνβάζξεο ηεο ζπλνηθίαο Μπξίγθελ (Bryggen), 
έδξα ησλ εκπόξσλ ηεο Χαλζεαηηθήο Έλσζεο ηνπ 13νπ αηώλα, πνπ απνηειεί κλεκείν 

παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Θα πεξπαηήζνπκε ζηα γξαθηθά ζνθάθηα θαη ζα 
δνύκε ηα πνιύρξσκα μύιηλα ζπηηάθηα κε ηα έληνλα ρξώκαηα, ηηο νμπθόξπθεο ζηέγεο θαη ηα 

ινπινύδηα ζηα πξεβάδηα, πνπ ζήκεξα θηινμελνύλ θαηαζηήκαηα ζνπβελίξ, θνκςέο κπνπηίθ, 
γθαιεξί, κπαξ, θαθέ θαη παξαδνζηαθά εζηηαηόξηα. Σέινο, κε ην παξαδνζηαθό ηειεθεξίθ πνπ 
θηλείηαη ζε ξάγεο (Φιντκπάλελ/Fløibanen) ζα αλεβνύκε ζηνλ ύςνπο 320 κέηξσλ ιόθν 

Φιόηγελ (Fløyen) γηα λα απνιαύζνπκε ηελ παλνξακηθή ζέα ηεο πόιεο πνπ θόβεη ηελ αλάζα 
(εηζηηήξηα πιεξσκέλα θαη πξν-θξαηεκέλα). Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην θεληξηθό 

μελνδνρείν Zander K Hotel ή παξόκνην. Γηαλπθηέξεπζε.  
 



 
6ε εκέξα: Μπέξγθελ - Γθνπληβάγθελ - Κξνπαδηέξα ζην όγθλεθηνξδ - Φιακ - 

Μύξληαι - Βνο - Μπέξγθελ (Οδηθώο- πινίν- ηξαίλν) 
Μηα θαηλνύξγηα ζπλαξπαζηηθή κέξα μεθηλάεη ζήκεξα. Θα αλαρσξήζνπκε από ην Μπέξγθελ, 

αθνινπζώληαο κηα από ηηο πην γξαθηθέο δηαδξνκέο παγθνζκίσο γηα λα θζάζνπκε ζην 
Γθνπληβάγθελ (Gudvangen) θαη ζα επηβηβαζηνύκε ζην πινίν πνπ ζα καο νδεγήζεη ζε έλα 
από ηα νκνξθόηεξα θαη κεγαιύηεξα θηόξδ ηεο Ννξβεγίαο, ην όγθλεθηνξδ, γηα ηελ 

ππέξνρε δίσξε θξνπαδηέξα καο (εηζηηήξηα πιεξσκέλα θαη πξν-θξαηεκέλα). Φζάλνπκε ζην 
γξαθηθό ρσξηό Φιακ (Flåm) θαη επηβηβαδόκαζηε ζηνλ νδνλησηό ζηδεξόδξνκν γηα κηα από 

ηηο πην όκνξθεο δηαδξνκέο ηνπ θόζκνπ, κέρξη ην κνλαρηθό βνπλό Μύξληαι (Myrdal, 
εηζηηήξηα πιεξσκέλα θαη πξν-θξαηεκέλα). Η πεξηπέηεηα ζπλερίδεηαη κε κία αθόκα δηαδξνκή 
κε ηξαίλν, πνπ ζα καο κεηαθέξεη ζην ρσξηό Βνο (Voss), γλσζηό γηα ην πεξίθεκν 

εκθηαισκέλν λεξό πνπ πξνέξρεηαη από κηα αξηεζηαλή πεγή (εηζηηήξηα πιεξσκέλα θαη πξν-
θξαηεκέλα). ηε δηαδξνκή καο ζα δνύκε επίζεο ηνλ παλέκνξθν θαηαξξάθηε Σβίληε 

(Σvindefossen) κε ηα αλαδσνγνλεηηθά ηνπ ύδαηα…Δπηζηξέθνληαο ζην Μπέξγθελ ζα 
ζηακαηήζνπκε θαη ζην Factory Outlet DALE κε ηα γλσζηά λνξβεγηθά πιεθηά (εάλ είλαη 
αλνηθηό). Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
7ε κέξα: Μπέξγθελ - Αζήλα  

Πξσηλό ειεύζεξν γηα βόιηεο ζε κηα ηηο πην όκνξθεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο. αο πξνηείλνπκε 
λα επηζθεθζείηε ην Δλπδξείν ηνπ Μπέξγθελ, έλα από ηα πην πινύζηα ηεο Δπξώπεο, κε 

ρηιηάδεο είδε ζαιάζζηαο δσήο, όπνπ κπνξεί λα δεη θαλείο πηγθνπίλνπο, θώθηεο, ζαιάζζηνπο 
ειέθαληεο θιπ. Σν κεζεκέξη ζα κεηαβνύκε ζην αεξνδξόκην θαη ζα επηβηβαζηνύκε ζηελ 
πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 

 

 

Πεξηιακβάλνληαη: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΟΛΟ, ΜΠΔΡΓΚΔΝ-ΑΘΗΝΑ κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ 

κε KLM  
 Έμη δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία 4*: ζην Όζιν (2), ζην ηάβαλγθεξ (2) θαη ζην 

Μπέξγθελ (2) ζε standard δσκάηηα   

 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά   
 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο βάζεη πξνγξάκκαηνο, κε ην θόζηνο ηωλ 

εηζόδωλ όπνπ απαηηνύληαη 
 Δκπεηξόηαηνο αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 Φ.Π.Α.  
 

ΓΓεελλ  ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη::    
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, parking, θόξνη πόιεσλ, ηαμηδησηηθή 

αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 400 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

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

 

 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

Αλαρώξεζε Ξελνδνρεία  2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

06 & 27/06 4* € 999 € 1299 € 899 



 
 

 

Πηήζεηο κε KLM    

ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ  06.00 08.30 

ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ – ΟΛΟ  09.20 11.05 

ΜΠΔΡΓΚΔΝ – ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ  17.40 19.25 

ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ – ΑΘΗΝΑ  20.55 01.10 

 
εκεηώζεηο: 

 Η ξνή ησλ εθδξνκώλ, μελαγήζεσλ, επηζθέςεσλ ελδέρεηαη λα αιιάδεη γηα ηελ 
θαιύηεξε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (θπξίσο ιόγσ ησλ αξγηώλ)  

 Η παξαηήξεζε θπζηθώλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν από ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο (νξαηόηεηα, θαζαξόο νπξαλόο θιπ)  

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 
 


