
 
 

 
 

Γηάρθεηα:  10 εκέξεο 
Αλατωρήζεης: 19/06, 03,17,31/07, 07,14,21,28/08 & 11/09 

 

 

θαλδηλαβηθές Πρωηεύοσζες 

& Νορβεγηθά Φηόρδ 
 

Κνπεγράγε- Όζιν- Μπέξγθελ- όγθλεθηνξδ- ηνθρόικε- Διζίλθη- (Σαιίλ) 
 

 

Προγράκκαηα εθδροκής  
  
  

1ε εκέρα: Αζήλα – Κοπεγτάγε - Ξελάγεζε 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη απ΄ επζείαο πηήζε γηα ηελ παλέκνξθε πξσηεύνπζα ηεο 
Γαλίαο, ηελ Κνπεγράγε κε AEGEAN. Άθημε θαη μελάγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ην εληππσζηαθό Γεκαξρείν, ην παιάηη Ακαιίελκπνξγθ, ηελ 
Όπεξα, ην άγαικα ηνπ βαζηιηά Φξεηδεξίθνπ Δ΄, ην ζπίηη όπνπ έδεζε ν κεγάινο παξακπζάο 

Χαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ θ.ά. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Σν βξάδπ ζαο 
πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ην δηάζεκν ζεκαηηθό πάξθν Σίβνιη (έμνδα αηνκηθά). 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε εκέρα: Κοπεγτάγε - Όζιο (Δλ πιω) 

Πξσηλό ειεύζεξν. Σν κεζεκέξη ζα επηβηβαζηνύκε ζην θξνπαδηεξόπινην ηεο λαπηηιηαθήο 
εηαηξείαο DFDS Seaways κε πξννξηζκό ηελ πξσηεύνπζα θαη ηελ κεγαιύηεξε πόιε ηεο 
Ννξβεγίαο, ην Όζιν. Με έλα πινύζην κπνπθέ δείπλν θαη ηηο αλέζεηο ηνπ θξνπαδηεξόπινηνπ, 

ζα πιεύζνπκε πξνο ην Όζιν, πνπ βξίζθεηαη ζην λόηην ηκήκα ηεο ρώξαο, ζηνλ κπρό ηνπ 
νκώλπκνπ θηόξδ. Από ην 1624 έσο ην 1924 ε πόιε νλνκαδόηαλ Χξηζηηαλία (Christiania ή 

Kristiania) πξνο ηηκήλ ηνπ βαζηιηά Χξηζηηαλνύ Γ΄. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ.  
 
3ε κέρα: Όζιο- Ξελάγεζε 

Πξόγεπκα ζην πινίν θαη απνβίβαζε ζην Όζιν. Αθνινπζεί μελάγεζε 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, ην πάξθν Φξόγθλεξ κε ηα 
πεξίθεκα γιππηά ηνπ Βίγθειαλη από γξαλίηε θαη ζθπξειαηεκέλν ζίδεξν θ.ά. ηε ζπλέρεηα 
ζα κεηαβνύκε ζην Χνικελθόιιελ (Holmenkollen) 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. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε κέρα: Όζιο – Μπέργθελ- Περηήγεζε  
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Ννξβεγίαο, ην 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". Η δηαδξνκή καο 
γίλεηαη κέζσ ηεο κήθνπο 1,380 κέηξσλ θξεκαζηήο γέθπξαο Hardanger, πνπ εγθαηληάζηεθε ην 

2013. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζην Μπέξγθελ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 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. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ πνιύβνπε θαη παγθνζκίσο 
γλσζηή ςαξαγνξά ηνπ Μπέξγθελ. 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). Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
5ε εκέρα: Μπέργθελ - Γθοσηβάλγθελ, Κροσαδηέρα ζηο όγθλεθηορδ - Οδοληωηός  
Φιακ-Μύρληαι-Βος - Μπέργθελ (Οδηθώς- πιοίο- ηραίλο) 

Μηα θαηλνύξγηα ζπλαξπαζηηθή κέξα μεθηλάεη ζήκεξα. Θα αλαρσξήζνπκε νδηθώο 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). Δπηζηξνθή νδηθώο ζην Μπέξγθελ. Γηαλπθηέξεπζε. 
  

6ε εκέρα: Μπέργθελ - ηοθτόικε – Πηήζε- Ξελάγεζε- Αλάθηορο Νηρόηληλγθτοικ 
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πξσηλή πηήζε γηα ηελ εληππσζηαθήο αξρηηεθηνληθήο 
πξσηεύνπζα ηεο νπεδίαο, ηελ ηνθρόικε, πνπ είλαη θηηζκέλε πάλσ ζε δεθάδεο λεζάθηα. 

Άθημε θαη μελάγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα επηζθεθζνύκε ην κνπζείν 
ηνπ πνιεκηθνύ πινίνπ Βάζα, πνπ βπζίζηεθε ζην παξζεληθό ηνπ ηαμίδη ην 1628 θαη 

αλαζύξζεθε από ηνλ βπζό ηεο ζάιαζζαο κεηά από 333 ρξόληα (έμνδα αηνκηθά). ηε 
ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ παιηά πόιε Gamla Stan, ηελ νκνξθόηεξε κεζαησληθή 
πόιε ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο θαη ζα δνύκε ην Αλάθηνξν, ην Κνηλνβνύιην, ηνλ επηβιεηηθό 

Καζεδξηθό λαό θαη ην κνπζείν Νόκπει, αθηεξσκέλν ζην νκώλπκν βξαβείν θαη ηνλ 
εκπλεπζηή ηνπ Άιθξελη Νόκπει. Αθνινύζσο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην κπαξόθ αλάθηνξν 

Νηξόηληλγθρνικ (Drottningholm), πνπ βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηεο ιίκλεο Μέιαξελ (Mälaren) 
ζηα πεξίρσξα ηεο ηνθρόικεο. Δίλαη ε ζεκεξηλή θαηνηθία ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο θαη 
απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Μπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην 

παιάηη ή λα απνιαύζεηε έλαλ θαθέ κε ζέα ηελ παλέκνξθε ιίκλε. Μεηαθνξά θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
 
 



 
7ε εκέρα: ηοθτόικε- Γεκαρτείο ηες ηοθτόικες  

ήκεξα ην πξσί ζα επηζθεθζνύκε ην Γεκαξρείν ηεο ηνθρόικεο, ην Δζληθό ύκβνιν ηεο 
ρώξαο, έλα αξηζηνύξγεκα αξρηηεθηνληθήο ηνπ 20νπ αηώλα, έλα πξαγκαηηθό παιάηη κε 

ζαπκάζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο. Δδώ ιακβάλνπλ ρώξα ζεκαληηθά γεγνλόηα, όπσο ε 
ηειεηή απνλνκήο βξαβείσλ Νόκπει, δηεζλείο ζπλαληήζεηο, επίζεκεο ππνδνρέο αξρεγώλ 
θξαηώλ θιπ. ηε ζπλέρεηα ζα ππάξρεη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα βόιηεο θαη πεξαηηέξσ 

εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Πεξηπιαλεζείηε ζηα ιηζόζηξσηα δξνκάθηα ηεο παιηάο πόιεο πνπ 
νδεγνύλ ζηελ πεξίθεκε πιαηεία Stortorget κε ηα πνιύρξσκα θηίξηα, ζαπκάζηε ηηο 

γξαθηθέο γέθπξεο πνπ ζηνιίδνπλ ηα πνιπάξηζκα θαλάιηα θαη ραιαξώζηε ζε θάπνην από ηα 
ραξηησκέλα θαθέ. Δπίζεο, κπνξείηε λα επηζθεθζείηε ην ηεξάζηην ππαίζξην κνπζείν θάλζελ 
(έμνδα αηνκηθά) κε ηνλ δσνινγηθό ηνπ θήπν, πάξθα θαη θηίξηα ηεο ζνπεδηθήο επαξρίαο ζε 

κηθξνγξαθία (εθθιεζίεο, ζπίηηα, καγαδηά θιπ.) - έλα ηδαληθό κέξνο γηα λα γλσξίζεη θαλείο 
ηελ ηζηνξία θαη ηηο παξαδόζεηο ηεο ρώξαο. 

  
8ε εκέρα: ηοθτόικε - Διζίλθη (Δλ πιω) 
Πξσηλό ειεύζεξν. Σν κεζεκέξη ζα επηβηβαζηνύκε ζην πνιπηειέο θξνπαδηεξόπινην ηεο 

Tallink-Silja κε πξννξηζκό ηελ παλέκνξθε πξσηεύνπζα ηεο Φηλιαλδίαο, ην Διζίλθη. 
Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ.   

 
9ε εκέρα: Διζίλθη- Ξελάγεζε - Προαηρεηηθή εθδροκή ζηο Σαιίλ 

Πξόγεπκα ζην πινίν, απνβίβαζε θαη πεξηήγεζε ζηελ γνεηεπηηθή "θόξε ηεο Βαιηηθήο", όπσο 
απνθαινύλ ην Διζίλθη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο 
Γεξνπζίαο, ηνλ νξζόδνμν λαό Οπζπέλζθη, ην Πξνεδξηθό Μέγαξν, ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε, 

ηνλ εληππσζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ηδεξνδξνκηθό ηαζκό, ηε Βνπιή, ην Δζληθό Μνπζείν, ην 
πάξθν ηκπέιηνπο θαη ζα πεξηδηαβνύκε ζηηο παξαδνζηαθέο ππαίζξηεο αγνξέο ηεο πόιεο. 

Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γηα όζνπο επηζπκνύλ θαη εάλ ν ρξόλνο ην επηηξέπεη, 
πξνηείλνπκε κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή θαη πεξηήγεζε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Δζζνλίαο, ην 
Σαιίλ (έμνδα αηνκηθά) κηα πόιε ηεο νπνίαο ην ηζηνξηθό θέληξν κνηάδεη λα είλαη βγαικέλν 

από παξακύζη. Δπηζηξνθή ζην Διζίλθη. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

10ε εκέρα: Διζίλθη - Αζήλα 
Χξόλνο ειεύζεξνο ην πξσί, κέρξη ηελ ώξα ηεο αλαρώξεζεο γηα ην αεξνδξόκην θαη ηελ 
επηβίβαζε ζηελ πηήζε καο γηα ηελ Αζήλα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηκή ζσκκεηοτής Καη’ άηοκο  

Αλατώρεζε Ξελοδοτείο 2θιηλο 1θιηλο 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

19/06 
03,17,31/07 

07,14,21,28/08 

11/09 

4* € 1650 € 2350 € 1455 



 
 

Περηιακβάλοληαη: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΔΓΧΑΓΗ, ΔΛΙΝΚΙ-ΑΘΗΝΑ κε AEGEAN AIRLINES 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΜΠΔΡΓΚΔΝ-ΣΟΚΧΟΛΜΗ κε SKANDINAVIAN 
 Δπηά δηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4*  
 Γύν δηαλπθηεξεύζεηο ζηα θξνπαδηεξόπινηα ηεο TALLINKSILJA & DFDS Seaways ζε 

δίθιηλεο εζσηεξηθέο θακπίλεο 
 Πξόγεπκα κπνπθέ θαζεκεξηλά ζηα μελνδνρεία θαη ζηα πινία 

 Έλα δείπλν ελ πισ θαηά ηε δηαδξνκή Κνπεγράγε-Όζιν ζην πινίν ηεο DFDS    
 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο θαη εθδξνκέο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα   
 Γίσξε θξνπαδηέξα ζην κεγαιύηεξν θηόξδ ηεο Ννξβεγίαο, ην όγθλεθηνξδ 

(Γθνπληβάγθελ-Φιακ) 
 Δηζηηήξην ηξαίλνπ FLAM RAILWAY γηα ηε δηαδξνκή Φιακ-Μύξληαι-Βνο 

 Αρζνθνξηθά κηαο απνζθεπήο/άηνκν ζηα πινία DFDS & TALLINKSILJA 
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 Φ.Π.Α. 
 

 
Γελ Περηιακβάλοληαη:  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 
ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 400  

 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 70 θαη από άιιεο πόιεηο: € 140 κε AEGEAN (αλάινγα 

κε ηε δηαζεζηκόηεηα)  
 Δπηβαξύλζεηο θακπηλώλ θαη΄ άηνκν: 4θιηλε εμσηεξηθή € 40| 3θιηλε εμσηεξηθή € 50 

| 2θιηλε εμσηεξηθή € 80 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη ρώξνπο επηζθέςεσλ 
 Έμνδα ηειεθεξίθ, πινηαξίσλ θιπ., πέξαλ όζσλ αλαγξάθνληαη ζηα  πεξηιακβαλόκελα 

Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά 
 Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θιπ. 

 
 

Πηήζεης κε AEGEAN AIRLINES  

 ΑΘΗΝΑ – ΚΟΠΔΓΧΑΓΗ   Α3 750 09.25 12.00 

ΔΛΙΝΚΙ – ΑΘΗΝΑ       Α3 765 13.05 17.40 

Δλδηάκεζε πηήζε Scandinavian Airlines  

ΜΠΔΡΓΚΔΝ – ΣΟΚΧΟΛΜΗ SK 898 10.35 11.55 

 
 

εκεηώζεης: 
 Η δηακνλή ζε κνλόθιηλν δσκάηην ζπλεπάγεηαη θαη κνλόθιηλε θακπίλα 

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

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο 

 


