
ΜΜααγγεευυττιικκόό  ττααξξίίδδιι  σσττηη  ΝΝοορρββηηγγίίαα,,  
 

ττηηνν  γγοοηηττεευυττιικκήή  χχώώρραα  ττωωνν  ΒΒίίκκιιννγγκκςς  κκααιι  ττωωνν  φφιιόόρρδδ!!!!!!      
 

 
Ένα 7ήμερο 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!   
 

 
 
    

 Εξαιρετικές πτήσεις με KLM - πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα και απογευματινή από το  

Μπέργκεν - ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο στην χώρα  

 Λεπτομερής ξενάγηση στην πόλη του Όσλο και όχι απλό πέρασμα, όπως σε άλλα προγράμματα 

  Επίσκεψη στην περίφημη χιονοδρομική εξέδρα του Χολμενκόλλεν και είσοδος στο μουσείο του σκι (εισιτήρια 

πληρωμένα και προ-κρατημένα), που λειτουργεί από το 1923 και είναι το παλαιότερο του είδους του 

 Επίσκεψη στα τρία σημαντικότερα μουσεία του Όσλο, που συνήθως παραλείπονται από τα προγράμματα λόγω κόστους: 

Μουσείο Πλοίων των Βίκινγκς, Μουσείο Φραμ και Μουσείο Κον-Τίκι (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 

 Διασχίζουμε μαγευτικά Σκανδιναβικά τοπία κατά μήκος του Ατλαντικού ωκεανού 

 Κρουαζιέρα στο υπέροχο φιόρδ Λίσε (Lysefjord), κατά τη διάρκεια της οποίας θα αντικρίσουμε τον επιβλητικό 

βράχο Πρεϊκεστόλεν (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 

 Επίσκεψη στο μνημείο "Σπαθιά στον Βράχο" 

 Ξενάγηση στο πανέμορφο Στάβανγκερ με τον καλύτερα διατηρημένο ξύλινο οικισμό της Ευρώπης 

 Απολαμβάνουμε μια από τις ωραιότερες διαδρομές της Νορβηγίας και μια από τις πιο ενδιαφέρουσες του κόσμου: 

την ασύλληπτης ομορφιάς διαδρομή από το Στάβανγκερ στο Μπέργκεν!!! 

 Φέρρυ-μποτ από Sandvikvåg σε Halhjelm (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 

 Φέρρυ-μποτ από Mortavika σε Arsvågen (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 

 Ξενάγηση στο κουκλίστικο Μπέργκεν και επαρκής χρόνος για να χαρούμε την πόλη   

 Ανάβαση με το παραδοσιακό τελεφερίκ στον ύψους 320 μέτρων λόφο Φλόιγεν (Fløyen)  

  (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 

 Επίσκεψη στην Κοιλάδα των Βίκινγκς (Viking Valley, εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 

 Κρουαζιέρα στο Σόγκνεφιορδ, ένα από τα ομορφότερα και μεγαλύτερα φιόρδ της Νορβηγίας 

  (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 

 Διαδρομή με τραίνο από το Φλαμ μέχρι το μοναχικό βουνό Μύρνταλ - μια από τις ομορφότερες διαδρομές του 

κόσμου (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 

   



 Διαδρομή με τραίνο από το Φλαμ στο Βος (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 

 Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία στις τρεις μεγαλύτερες και σημαντικότερες πόλεις της 

Νορβηγίας (Όσλο, Μπέργκεν, Στάβανγκερ) με αναλυτικές ξεναγήσεις και επισκέψεις σημαντικών  μουσείων και όχι 

σε αδιάφορες πόλεις και χωριά, όπως σε άλλα προγράμματα, για μείωση κόστους  

 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

 Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

11ηη  μμέέρραα::  ΑΑθθήήνναα  --  ΌΌσσλλοο,,  ΠΠεερριιήήγγηησσηη   
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με KLM μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Όσλο, την πρωτεύουσα και 
μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας, στον μυχό του ομώνυμου φιόρδ. Από το 1624 
έως το 1924 ονομαζόταν Χριστιανία (Christiania ή Kristiania) προς τιμήν του βασιλιά Χριστιανού ∆΄. Άφιξη και 
περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το Κοινοβούλιο, το νεοκλασικού ρυθμού Παλάτι, το 
μοντέρνο ∆ημαρχείο, τον γοτθικό Καθεδρικό ναό, την πανέμορφη Όπερα και το πάρκο Φρόγκνερ με τα περίφημα 
γλυπτά του Γκούσταβ Βίγκελαντ από γρανίτη και σφυρηλατημένο σίδερο. Στη συνέχεια 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. Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο 
SCANDIC SOLLI ή παρόμοιο. ∆ιανυκτέρευση.  
 

22ηη  μμέέρραα::  ΌΌσσλλοο,,  ΜΜοουυσσεείίοο  ΠΠλλοοίίωωνν  ττωωνν ΒΒίίκκιιννγγκκςς,,  ΜΜοουυσσεείίοο  ΦΦρρααμμ  κκααιι  ΜΜοουυσσεείίοο  ΚΚοονν--ΤΤίίκκιι  
Κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας θα μεταβούμε στην κοντινή χερσόνησο Bygdøy, που φιλοξενεί τα κυριότερα 
μουσεία του Όσλο (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα).  
Εκεί θα επισκεφθούμε το πολύ σημαντικό στο είδος του μουσείο Πλοίων των Βίκινγκς, όπου εκτίθενται διάσημα 
πλοία των σπουδαίων αυτών θαλασσοπόρων και πολεμιστών, που αποδεικνύουν τις ναυπηγικές και τις κατακτητικές 
τους ικανότητες, αντικείμενα καθημερινής χρήσης, εργαλεία, οικιακά σκεύη, έλκηθρα κλπ. Στο μουσείο Φραμ (Fram: 
"Εμπρός") 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 ∆εκεμβρίου 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. Τέλος, στο 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. 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.  
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 ή στο μεσαιωνικό Φρούριο Άκερσους (Akershus). ∆ιανυκτέρευση.  
  

33ηη  μμέέρραα::  ΌΌσσλλοο  --  ΚΚρρίίσσττιιααννσσααννττ  --  ΣΣττάάββααννγγκκεερρ  
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 κεντρικό ξενοδοχείο COMFORT SQUARE ή παρόμοιο. ∆ιανυκτέρευση. 
  

44ηη  μμέέρραα::  ΣΣττάάββααννγγκκεερρ  --  ΛΛάάοουυββιικκ  --  ΛΛύύσσεεμμπποοττνν  ((ΚΚρροουυααζζιιέέρραα,,  ΒΒρράάχχοοςς  ΠΠρρεεϊϊκκεεσσττόόλλεενν))  --  ""ΣΣππααθθιιάά  σσττοονν  ΒΒρράάχχοο""  --  
ΣΣττάάββααννγγκκεερρ,,  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  
Η σημερινή μας διαδρομή θα μας φέρει στο Λάουβικ (Lauvvik), απ΄ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την 
κρουαζιέρα μας μέχρι το Λύσεμποτν (Lysebotn), μέσα από το μήκους 42 χιλιομέτρων φιόρδ Λίσε (Lysefjord), 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 και τον 
περίφημο, επιβλητικό βράχο Πρεϊκεστόλεν (Preikestolen ή αλλιώς Pulpit Rock, δηλαδή βράχος-άμβωνας εξαιτίας του 
σχήματός του), με την σχεδόν επίπεδη κορυφή του, που υψώνεται 604 μέτρα πάνω από το φιόρδ.  
Κατά την επιστροφή μας στο Στάβανγκερ θα δούμε το μνημείο "Σπαθιά στον Βράχο" (Sverd i fjell), 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 ∆ίκαιου", 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. ∆ιανυκτέρευση. 
  

55ηη  μμέέρραα::  ΣΣττάάββααννγγκκεερρ  --  ΜΜππέέρργγκκεενν  ((∆∆ιιααδδρροομμέέςς  οοδδιικκέέςς  &&  εενν  ππλλωω))  
ΦΦέέρρρρυυ--μμπποοττ::    SSaannddvviikkvvåågg  →→  HHaallhhjjeellmm  κκααιι  MMoorrttaavviikkaa  →→  AArrssvvååggeenn    
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. ∆ιασχίζοντας 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". ∆ιαλέξτε όποιο όνομα σας αρέσει. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε 
το πάρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε εξωτερικά το παλάτι του βασιλιά Χάακον (Haakon) του 13ου αιώνα, τον πύργο 
Ρόζενκραντς (Rozencrantz) του 1560, καθώς και την αίθουσα συναυλιών Γκρηγκ (Grieghall), που φέρει το όνομα του 
συνθέτη Έντβαρντ Γκρηγκ (Edvard Grieg), 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). Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο SCANDIC BERGEN CITY ή παρόμοιο. ∆ιανυκτέρευση. 
  

66ηη  μμέέρραα::  ΜΜππέέρργγκκεενν  --  ΚΚοοιιλλάάδδαα  ττωωνν  ΒΒίίκκιιννγγκκςς  --  ΓΓκκοουυννττββάάγγκκεενν  --  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σσττοο  ΣΣόόγγκκννεεφφιιοορρδδ  --  ΦΦλλααμμ  --  ΜΜύύρρννττααλλ  --  ΒΒοοςς  
((ΟΟδδιικκώώςς,,  ππλλοοίίοο,,  ττρρααίίννοο))  
Μια καινούργια συναρπαστική μέρα ξεκινάει σήμερα. Θα αναχωρήσουμε από το Μπέργκεν, ακολουθώντας μια από τις 
πιο γραφικές διαδρομές παγκοσμίως για να φθάσουμε στο Γκουντβάγκεν (Gudvangen). Θα επισκεφθούμε την κοιλάδα 
των Βίκινγκς (Viking Valley, εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα) 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 (Flåm) και 
επιβιβαζόμαστε στον οδοντωτό σιδηρόδρομο για μια από τις πιο όμορφες διαδρομές του κόσμου, μέχρι το μοναχικό 
βουνό Μύρνταλ (Myrdal, εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα). Η περιπέτεια συνεχίζεται με μία ακόμα διαδρομή 
με τραίνο, που θα μας μεταφέρει στο χωριό Βος (Voss), γνωστό για το περίφημο εμφιαλωμένο νερό που προέρχεται 
από μια αρτεσιανή πηγή (εισιτήρια πληρωμένα και προ-κρατημένα). Κατά την επιστροφή μας στο Μπέργκεν θα 
επισκεφθούμε το Factory Outlet DALE με τα γνωστά νορβηγικά πλεκτά. ∆ιανυκτέρευση. 
 

77ηη  μμέέρραα::  ΜΜππέέρργγκκεενν  --  ΑΑθθήήνναα    
Χρόνος ελεύθερος το πρωί για να κάνετε βόλτες και να βιώσετε την καθημερινή ζωή σε μια τις πιο όμορφες πόλεις της 
Ευρώπης. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το Ενυδρείο του Μπέργκεν, ένα από τα πιο πλούσια ενυδρεία της 
Ευρώπης, με χιλιάδες είδη θαλάσσιας ζωής, όπου μπορεί να δει κανείς πιγκουίνους, φώκιες, θαλάσσιους ελέφαντες 
κλπ. Το μεσημέρι θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα. 
ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::    

•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. 

 
 

  
 

 

 

 

 

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς  
  

  

1188  ΙΙοουυννίίοουυ,,  2211  ΙΙοουυλλίίοουυ,,    

44,,1188  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ      

 

~~    77  μμέέρρεεςς    

ΤΤιιμμήή  κκααττ΄́  άάττοομμοο  

∆ίκλινο  999

3ο άτομο έως 12 ετών      899 

Μονόκλινο 1299    Έως 12 άτοκες δόσεις  



Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, Φόροι διαμονής στα ξενοδοχεία, εάν και όπου απαιτούνται (City Taxes): + € 400  
 

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

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    

•Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΟΣΛΟ, ΜΠΕΡΓΚΕΝ-ΑΘΗΝΑ μέσω ενδιάμεσου σταθμού με KLM  
 

 

 

 

•Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα κεντρικά ξενοδοχεία στο Όσλο (2), στο Στάνβαγκερ (2) και στο Μπέργκεν (2) σε 

standard δωμάτια   

•Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   

•Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος, με το κόστος των εισόδων όπου απαιτούνται 

•Εμπειρότατος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς έως 75 ετών*  

•Φ.Π.Α.  
 
 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    

•Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, χώρους επίσκεψης και λοιπά αξιοθέατα, πέραν των αναγραφόμενων στο αναλυτικό 

πρόγραμμα (το κόστος των οποίων περιλαμβάνεται στην τιμή)  

•Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα  

•Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα  

 

Οι πτήσεις μας 
για όλες τις 
αναχωρήσεις 

 

1η μέρα 
KL 1572  ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 06:00 - 08:30 
KL 1143  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΟΣΛΟ 09:20 - 11:05 

 

7η μέρα 
KL 1190  ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:40 - 19:25 
KL 1581  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20:55 - 01:10 


