
 
 

Διάπκεια: 4 εκέξεο  
Ανασωπήζειρ:   1,8,15/12 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 
 

Κοπεγτάγη… μια από ηις πόλεις με ηο καλύηερο επίπεδο ζωής και μια από ηις θιλικόηερες 

προς ηον άνθρωπο πόλεις ηοσ κόζμοσ. Η πόλη ηοσ διάζημοσ παραμσθά Χανς Κρίζηιεν 

Άνηερζεν με ρομανηικά κανάλια, ενδιαθέροσζα αρτιηεκηονική και γαζηρονομία, ποδήλαηα 
και θιλικοί κάηοικοι ζε μια μαγεσηική αημόζθαιρα, είναι λίγα μόνο από ηα ταρακηηριζηικά 

ηης Κοπεγτάγης. 

 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ  

 

1η μέπα: Αθήνα - Κοπεγσάγη, Πεπιήγηζη πόληρ 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη απ΄ επζείαο πηήζε κε AEGEAN AIRLINES 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 (den Lille Havfrue), 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 SCANDIC COPENHAGEN 

4* (www.scandichotels.com). ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα πεξπαηήζεηε καδί κε ηνλ αξρεγό 

καο ζηνλ πεξίθεκν πεδόδξνκν ηξόγθεη (Stroget), έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηεο 

Δπξώπεο. Γηαλπθηέξεπζε.   

 

2η ημέπα: Κοπεγσάγη, Τίβολι 
ήκεξα ζα επηζθεθζείηε καδί κε ηνλ αξρεγό καο ην Σίβνιη (ηο κόζηορ ειζόδος 

πεπιλαμβάνεηαι), 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. 

 

http://www.scandichotels.com/


 
 

3η ημέπα: 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 κάζηπο Κπόνμποπγκ και ζηο παλάηι Φπενηεπίκζμποπγκ. 
Πεπιγπαθή Πποαιπεηικήρ Εκδπομήρ: Πξσηλή αλαρώξεζε (έμνδα αηνκηθά) γηα  ην 

κάζηπο Κπόνμποπγκ ηνπ 15νπ αηώλα, πνπ παξακέλεη άζηθην θαη έγηλε γλσζηό, θαζώο ν 

αίμπεξ ηνπνζέηεζε εθεί ηελ πινθή ηνπ Άκιεη. Βξίζθεηαη θνληά ζηελ πόιε Χέλζινγκοπ, 

πεξίπνπ 45 ρηιηόκεηξα από ηελ Κνπεγράγε. Θα αθνινπζήζνπκε ηελ παλέκνξθε παξαιηαθή 

δηαδξνκή πνπ νλνκάδεηαη "Γαλέδηθε Ρηβηέξα". πλερίδνπκε ηελ πεξηήγεζή καο πξνο ην 
αλαγελλεζηαθό παλάηι Φπενηεπίκζμποπγκ (Frederiksborg), ην κεγαιύηεξν ηεο 

θαλδηλαβίαο, πνπ ζηεγάδεη ην Δζληθό Μνπζείν ηεο Γαλίαο. Δπηζηξνθή ζηελ Κνπεγράγε. 

Γηαλπθηέξεπζε.  

 

4η μέπα: Κοπεγσάγη - Αθήνα 

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα.  
 

*Οη αλσηέξσ ηηκέο  είλαη γηα έγθαηξεο θξαηήζεηο κέρξη θαη έλα κήλα πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

Καηόπηλ 50 € επιβάπςνζη ζηελ θαη’ άηνκν ηηκή.  

 

Πεπιλαμβάνονηαι:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΔΓΧΑΓΗ-ΑΘΗΝΑ κε AEGEAN AIRLINES   
• Σξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν SCANDIC COPENHAGEN 4*    

• Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά   

• Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, επηζθέςεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα   

• Δηζηηήξην εηζόδνπ ζην Πάξθν Σίβνιη  

• Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
• Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

• Φ.Π.Α 

 

Δεν πεπιλαμβάνονηαι:  

• Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 
ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 250 

• Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 100 θαη από άιιεο πόιεηο: € 200 κε ηελ AEGEAN 

(αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα) 

• Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  

• Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

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

 

 

 

 
 

Τιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο 

2κλινο 1κλινο Παιδική ηιμή 

€ 495 € 695 € 395 



 
 

Πηήζειρ: 

Από Ππορ Ανασώπηζη Άθιξη Απιθμόρ Πηήζηρ 

Αζήλα Κνπεγράγε 08.50 11.15 A3 750 

Κνπεγράγε Αζήλα 12.06 16.15 A3 751 

 

Σημειώζειρ:  

• Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα 

• Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 


