
 
 

 
 

Διάρκεια:  8 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 20/06, 04,18,25/07, 01,08,15,22,29/08 & 19/09 
 
 

Μαγευτικό ταξίδι στη Νορβηγία 
την γοητευτική χώρα των Βίκινγκς και των φιόρδ!!! 

Λευκές Νύχτες 
 

Ένα ταξίδι σε μια από τις πιο όμορφες χώρες του κόσμου! 
Μια χώρα που οι φυσικές της ομορφιές είναι ανεξάντλητες: καταρράκτες που 

κατακρημνίζονται από κατακόρυφους βράχους, μικρά και μεγάλα ποτάμια, πανέμορφες 
λίμνες με κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση, δαντελωτές ακτές και εκατοντάδες 

μαγευτικά φιόρδ, που σαν υδάτινες γλώσσες εισχωρούν στην ηπειρωτική χώρα. 
Οι γραφικές πόλεις και τα υπέροχα χωριουδάκια που κουρνιάζουν στις παρυφές του νερού 
συμπληρώνουν τις εικόνες ενός ιδιαίτερου ταξιδιού, που θα μας χαρίσει μοναδικές στιγμές 

και αξέχαστες εμπειρίες! 
 

Πρόγραμμα εκδρομής  
 

 
    

1η ημέρα: Αθήνα – Όσλο- Περιήγηση   
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Όσλο, την 
πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της 
χώρας, στον μυχό του ομώνυμου φιόρδ. Από το 1624 έως το 1924 ονομαζόταν Χριστιανία  
προς τιμήν του βασιλιά Χριστιανού Δ΄. Φθάνοντας θα μεταβούμε στο Χολμενκόλλεν 
(Holmenkollen) για να απολαύσουμε τη θέα από την περίφημη χιονοδρομική εξέδρα/πύργο 
άλματος σκι (ski jump). Από το τέλος της δεκαετίας του 1800 το Χολμενκόλλεν και η γύρω 
περιοχή προσελκύουν κάθε χειμώνα πολλούς, κυρίως Νορβηγούς, λάτρεις του σκι. Ο 
πρώτος διαγωνισμός για άλματα σκι στο Χολμενκόλλεν πραγματοποιήθηκε το 1892 
μπροστά σε πλήθος 12.000 ανθρώπων. Επίσκεψη στο μουσείο του σκι (εισιτήρια 
πληρωμένα και προ-κρατημένα), που λειτουργεί από το 1923 και είναι το παλαιότερο του 
είδους του. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο SCANDIC SOLLI ή παρόμοιο. 
Διανυκτέρευση.  
 
2η ημέρα: Όσλο- Πάρκο Φρόγκνερ- Μουσείο Φραμ- Μουσείο Κον-Τίκι- Μουσείο 
Ιστορίας και Πολιτισμού της Νορβηγίας- Φρούριο Άκερσους - περιήγηση πόλης  
Πρώτη επίσκεψη της σημερινής μας ημέρας θα είναι στο πάρκο Φρόγκνερ με τα περίφημα 
γλυπτά του Γκούσταβ Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο. Στη συνέχεια θα 



 
μεταβούμε στην κοντινή χερσόνησο Bygdøy, που φιλοξενεί τα κυριότερα μουσεία του Όσλο 
(εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα).  
Εκεί θα επισκεφθούμε το μουσείο Φραμ (Fram: "Εμπρός"), όπου θα μάθουμε την ιστορία 
της νορβηγικής εξερεύνησης του βόρειου και του νότιου πόλου μεταξύ των ετών 1893 και 
1912 από τους εξερευνητές Φρίντγιοφ Νάνσεν (Fridtjof Nansen), Όττο Σβέρντραπ (Otto 
Sverdrup) και Ρόαλντ Άμουνδσεν (Roald Amundsen), ο οποίος ηγήθηκε της Ανταρκτικής 
αποστολής - η πρώτη που έφθασε στον γεωγραφικό Νότιο Πόλο στις 14 Δεκεμβρίου 1911, 
πέντε εβδομάδες πριν τον Βρετανό Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ. Το Φραμ ναυπηγήθηκε το 1892, 
έχει μήκος 39 μέτρα και πλάτος 11 μέτρα. Είναι το ισχυρότερο ξύλινο παγοθραυστικό που 
κατασκευάστηκε ποτέ και αυτό που έφθασε βορειότερα (85° 57' βόρειο γεωγραφικό 
πλάτος) και νοτιότερα (78° 41' νότιο γεωγραφικό πλάτος) από κάθε άλλο του είδους του. 
Συνεχίζουμε με το μουσείο Κον-Τίκι (Kon-Tiki) θα δούμε τα σκάφη που χρησιμοποίησε ο 
Νορβηγός εξερευνητής Θορ Χέγιενταλ (Thor Heyerdahl, 1914-2002) σε μερικά από τα 
μεγάλα θαλάσσια ταξίδια στη σύγχρονη ιστορία. Από τους πρωτοπόρους της 
πειραματικής αρχαιολογίας, ο Χέγιενταλ κατασκεύασε πιστά αντίγραφα αρχαίων σκαφών με 
τα οποία έκανε πολλά ταξίδια διανύοντας τεράστιες αποστάσεις, αποδεικνύοντας ότι οι 
αρχαίοι λαοί είχαν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Το 1947 με το Κον-Τίκι, μια  
μικρή σχεδία με πανιά, διήνυσε 8.000 χιλιόμετρα στον Ειρηνικό ξεκινώντας από το Περού 
και έφθασε, μετά από 101 ημέρες, στα νησιά Τουαμότου της Γαλλικής Πολυνησίας, 
αποδεικνύοντας ότι οι αρχαίοι κάτοικοι του Περού μπορούσαν να διασχίσουν τον ωκεανό με 
επιτυχία. Έχοντας διαπιστώσει τη χρήση σκαφών από καλάμια πάπυρου σε μέρη 
απομακρυσμένα μεταξύ τους, αποφάσισε να κατασκευάσει μια βάρκα 15 μέτρων από 
καλάμια, στηριζόμενος σε σχέδια από την αρχαία Αίγυπτο, και να πραγματοποιήσει με 
αυτήν τον διάπλου του Ατλαντικού από το Μαρόκο μέχρι το νησί Μπαρμπάντος, 
αποδεικνύοντας τη δυνατότητα επαφής ανάμεσα στους κατασκευαστές πυραμίδων της 
Αφρικής και της Αμερικής. Η αποστολή του Ρα Ι όμως δεν ολοκληρώθηκε, γιατί το σκάφος 
καταστράφηκε λόγω κατασκευαστικών λαθών μετά από 56 ημέρες πλεύσης, μια εβδομάδα 
πριν φτάσει στον στόχο του. Σε δέκα μήνες ένα νέο σκάφος, το Ρα ΙΙ, κατασκευάστηκε από 
έμπειρους Βολιβιανούς τεχνίτες. Αυτή τη φορά έφθασαν στον προορισμό τους σε 57 
ημέρες, μετά από μια διαδρομή 6100 χιλιομέτρων. Θα επισκεφθούμε επίσης το Μουσείο 
Ιστορίας και Πολιτισμού της Νορβηγίας, το μεγαλύτερο λαογραφικό μουσείο της χώρας και 
ένα από τα μεγαλύτερα υπαίθρια μουσεία του κόσμου. Τα εκθέματα στα περίπου 160 
οικοδομήματα από διαφορετικές περιοχές της ενδοχώρας  μας φέρνουν σε επαφή με τον 
τρόπο ζωής, τα έθιμα και την καθημερινότητα των Νορβηγών από τον 16ο αιώνα μέχρι 
σήμερα. Το παλαιότερο κτίριο είναι η εκκλησία Gol Stave του 1200. Αυτά και άλλα πολλά 
θα μάθουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στα άκρως ενδιαφέροντα αυτά μουσεία 
του Όσλο, που πολλές φορές παραλείπονται από τα προγράμματα λόγω κόστους. 
Αφήνοντας πλέον την χερσόνησο Bygdøy, θα σταματήσουμε στο μεσαιωνικό Φρούριο 
Άκερσους (Akershus). Ακολουθεί η περιήγησή μας στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε το Κοινοβούλιο, το νεοκλασικού ρυθμού Παλάτι, το μοντέρνο Δημαρχείο, τον 
γοτθικό Καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα κ.ά. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε 
το υπέροχο Όσλο και να περπατήσουμε στο περίφημο Άκερ Μπρίγκε (Aker Brygge) με την 
αποβάθρα του, όπου θα βρείτε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια, μπαρ και νυκτερινά 
κέντρα της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
3η ημέρα: Όσλο - Κρίστιανσαντ - Στάβανγκερ  
Η σημερινή μέρα είναι η μεγαλύτερη του ταξιδιού μας. Ξεκινώντας από το Όσλο θα 
διασχίσουμε την υπέροχη ύπαιθρο της Νορβηγίας (με τις απαραίτητες στάσεις για 
ξεκούραση). Θα περάσουμε μικρά και μεγάλα γραφικά νορβηγικά χωριουδάκια, λίμνες και 
φιόρδ, θα σταματήσουμε στην πόλη Κρίστιανσαντ (Kristiansand) και θα καταλήξουμε στο 
πανέμορφο Στάβανγκερ (Stavanger), που είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, 
γνωστή και ως "Πρωτεύουσα του πετρελαίου της Ευρώπης". Περιτριγυρισμένο από όμορφα 
φιόρδ, βουνά και μακριές, λευκές παραλίες, διαθέτει επίσης πολλά μουσεία και ποικίλες 



 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το παλιό Στάβανγκερ  φιλοξενεί τον καλύτερα διατηρημένο 
ξύλινο οικισμό της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Scandic Stavanger City ή 
παρόμοιο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Στάβανγκερ - Λύσεμποτν (Κρουαζιέρα στο Lysefjord- Βράχος 
Πρεϊκεστόλεν) - "Σπαθιά στον Βράχο" – Στάβανγκερ- Περιήγηση 
Σήμερα το πρωί θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την κρουαζιέρα μας μέχρι το Λύσεμποτν, 
μέσα από το μήκους 42 χιλιομέτρων εντυπωσιακό φιόρδ Λίσε, με τα απόκρημνα γρανιτένια 
"τείχη" του να υψώνονται σχεδόν κάθετα, φθάνοντας έως και τα 1.000 μέτρα (εισιτήρια 
πληρωμένα και προ-κρατημένα). Κατά τη διάρκεια της υπέροχης αυτής κρουαζιέρας θα 
αντικρίσουμε μεταξύ άλλων τον περίφημο, επιβλητικό βράχο Πρεϊκεστόλεν (Preikestolen ή 
αλλιώς Pulpit Rock, δηλαδή βράχος-άμβωνας λόγω του σχήματός του), με την σχεδόν 
επίπεδη κορυφή του, που υψώνεται 604 μέτρα πάνω από το φιόρδ. Θα δούμε επίσης τον 
περίφημο βράχο Κίραγκ με τον σφηνωμένο σε μία σχισμή του τεράστιο ογκόλιθο. Εκεί 
κοντά βρίσκεται και το Φόρλι, ένας τελείως απομονωμένος οικισμός, προσβάσιμος μόνον 
ακτοπλοϊκώς και γνωστός για τα 4444 σκαλοπάτια του πάνω στο βουνό, που οδηγούν στο 
φράγμα Ternevass - η μεγαλύτερη ξύλινη σκάλα του κόσμου! Επιστρέφοντας στο 
Στάβανγκερ θα δούμε το μνημείο "Σπαθιά στον Βράχο", που αποτελείται από τρία τεράστια 
μπρούτζινα σπαθιά  ύψους σχεδόν 10 μέτρα. Τα δύο εξ αυτών αντιπροσωπεύουν την 
ειρήνη και την ενότητα. Το τρίτο και μεγαλύτερο αντιπροσωπεύει το σπαθί του ίδιου του 
"Χάραλντ του Δίκαιου", που ένωσε την Νορβηγία σε ένα ενιαίο βασίλειο το 872 μ.Χ. Άφιξη 
και περιήγηση στο Στάβανγκερ, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την παλιά πόλη με 
τα περισσότερα από 170 ξύλινα σπίτια από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 
20ου αιώνα. Όλα αυτά τα σπίτια στο κέντρο της πόλης κατοικούνται και διατηρούνται 
πάντα όμορφα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
5η ημέρα: Στάβανγκερ - Μπέργκεν (Διαδρομές οδικές & εν πλω) 
Φέρρυ-μποτ:  Mortavika → Arsvågen και Sandvikvåg → Halhjelm  
Σήμερα θα απολαύσουμε μια από τις ωραιότερες και διασημότερες διαδρομές της Νορβηγίας 
και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες του κόσμου: την εκπληκτική διαδρομή από το 
Στάβανγκερ στο Μπέργκεν, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας. Διασχίζοντας 
μαγευτικά Σκανδιναβικά τοπία κατά μήκος του Ατλαντικού ωκεανού, οι καταρράκτες, τα 
ποτάμια, οι λίμνες, τα φιόρδ, οι δαντελωτές ακτές και τα μικρά υπέροχα χωριουδάκια θα 
μας προσφέρουν εικόνες ανείπωτης ομορφιάς. Την διαδρομή μας αυτή θα την 
πραγματοποιήσουμε οδικώς και εν πλω. Άφιξη στο κουκλίστικο Μπέργκεν, το "στολίδι της 
Βόρειας Θάλασσας", την "πύλη των φιόρδ", την "πόλη των επτά βουνών", την "πόλη της 
βροχής", το "πράσινο λιβάδι ανάμεσα στα βουνά". Διαλέξτε όποιο όνομα σας αρέσει. Κατά 
τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε το πάρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε εξωτερικά 
το παλάτι του βασιλιά Χάακον του 13ου αιώνα, τον πύργο Ρόζενκραντς του 1560, καθώς 
και την αίθουσα συναυλιών Γκρηγκ, που φέρει το όνομα του συνθέτη Έντβαρντ Γκρηγκ, ο 
οποίος είχε γεννηθεί στο Μπέργκεν και διετέλεσε μουσικός διευθυντής της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας της πόλης από το 1880 έως το 1882. Θα επισκεφθούμε επίσης την πολύβουη 
και παγκοσμίως γνωστή ψαραγορά του Μπέργκεν, καθώς και την αγορά των λουλουδιών. 
Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το παλιό τμήμα της πόλης, τις αποβάθρες της συνοικίας 
Μπρίγκεν (Bryggen), έδρα των εμπόρων της Χανσεατικής Ένωσης του 13ου αιώνα, που 
αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα περπατήσουμε στα γραφικά 
σοκάκια και θα δούμε τα πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια με τα έντονα χρώματα, τις 
οξυκόρυφες στέγες και τα λουλούδια στα πρεβάζια, που σήμερα φιλοξενούν καταστήματα 
σουβενίρ, κομψές μπουτίκ, γκαλερί, μπαρ, καφέ και παραδοσιακά εστιατόρια. Τέλος, με το 
παραδοσιακό τελεφερίκ που κινείται σε ράγες (Φλοϊμπάνεν/Fløibanen) θα ανεβούμε στον 
ύψους 320 μέτρων λόφο Φλόιγεν (Fløyen) για να απολαύσουμε την πανοραμική θέα της 
πόλης που κόβει την ανάσα (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα). Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο Zander K Hotel ή παρόμοιο. Διανυκτέρευση.  



 
 
6η ημέρα: Μπέργκεν- Ελεύθερη μέρα 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες σε μια τις πιο όμορφες πόλεις της Ευρώπης. Σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε το Ενυδρείο του Μπέργκεν, ένα από τα πιο πλούσια της Ευρώπης, με χιλιάδες 
είδη θαλάσσιας ζωής, όπου μπορεί να δει κανείς πιγκουίνους, φώκιες, θαλάσσιους 
ελέφαντες κλπ 
 
7η ημέρα: Μπέργκεν - Γκουντβάγκεν - Κρουαζιέρα στο Σόγκνεφιορδ - Φλαμ - 
Μύρνταλ - Γκέιλο  
Μια καινούργια συναρπαστική μέρα ξεκινάει σήμερα. Θα αναχωρήσουμε από το Μπέργκεν, 
ακολουθώντας μια από τις πιο γραφικές διαδρομές παγκοσμίως για να φθάσουμε στο 
Γκουντβάγκεν και θα επιβιβαστούμε στο πλοίο που θα μας οδηγήσει σε ένα από τα 
ομορφότερα και μεγαλύτερα φιόρδ της Νορβηγίας, το Σόγκνεφιορδ, για την υπέροχη δίωρη 
κρουαζιέρα μας (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα). Φθάνουμε στο γραφικό χωριό 
Φλαμ και επιβιβαζόμαστε στον οδοντωτό σιδηρόδρομο για μια από τις πιο όμορφες 
διαδρομές του κόσμου, μέχρι το μοναχικό βουνό Μύρνταλ και από εκεί στο Γκέιλο, 
εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα). Φθάνοντας, θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν και 
θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο μας στο Γκέιλο ή στην ευρύτερη περιοχή. Διανυκτέρευση.   
 
8η ημέρα: Γκέιλο - Όσλο - Αθήνα  
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Όσλο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.  
 

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::      
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES 
• Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4*: στο Όσλο (2), στο Στάβανγκερ (2), στο 

Μπέργκεν (2) και στην ευρύτερη περιοχή του Γκέιλο (1) σε standard δωμάτια   
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   
• Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα, με το 

κόστος των εισόδων όπου απαιτούνται 
• Εμπειρότατος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Φ.Π.Α.  

 
ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική 
ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 450 

• Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα 
με τη διαθεσιμότητα)  

• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο 

κλπ. 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο  

Αναχώρηση Ξενοδοχεία  2κλινο 1κλινο 
Παιδική τιμή 
(2-12 ετών) 

20/06, 04 & 25/07 

4* 

€ 1195 € 1595 € 995 

18/07, 
01,08,15,22,29/08 

& 19/09 
€ 1295 € 1695 € 1095 



 
 
 

Πτήσεις με AEGEAN AIRLINES  
ΑΘΗΝΑ – ΟΣΛΟ  Α3 756 13.35 16.30 
ΟΣΛΟ – ΑΘΗΝΑ  Α3 757 17.15 22.00 
 
Σημειώσεις: 

• Η ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την 
καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος (κυρίως λόγω των αργιών)  

• Η παρατήρηση φυσικών και άλλων φαινομένων είναι άμεσα συνδεδεμένο από τις 
καιρικές συνθήκες (ορατότητα, καθαρός ουρανός κλπ)  

• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
 


