
 

 

 

ΝΖΗΑ ΦΔΡΟΔ  
& ΠΑΡΑΜΤΘΔΝΗΑ ΓΑΝΗΑ  

Μ ύ ζ ν η  θα η  ζξ ύ ι ν η  η σλ  Β ί θ η λγ θ ο  

Σα κπζηεξηώδε λεζηά ηεο  θαλδηλαβίαο  
Β ά γ θ α ξ ,   η ξ ε τ κ ό η ,  Δ ζ η ν π ξ ό η ,  Μ ί θ η λ ε ο ,  Μ π ν ξ λ η ό η  

 

8  Ζ Μ Δ Ρ Δ   

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕ ΙΣ  

30/4|  3 ,  24/7|  1 ,  14/8  

ΠΡΟΟΡΗΜΟ:ΔΤΡΩΠΖ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ: ΟΜΑΓΗΚΑ 

ΣΤΛ:ΗΣΟΡΗΑ-ΠΟΛΗΣΗΜΟΗ/ΦΤΖ / ΠΔΡΗΠΔΣΔΗΑ 

ΦΤΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ  



 

ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ 
 

Αλ ε θαξδηάο ζαο θηεξνπγίδεη ζην άθνπζκα κηαο ζθαλδηλαβηθήο ζάγθα, αλ ε εηθόλα ησλ 

κνλαρηθώλ ηνπίσλ ζάο γεκίδεη γαιήλε, αλ ζηελ απέξαληε ζάιαζζα ληώζεηε ηνπο ξνπληθνύο 

ςίζπξνπο ησλ ζαιαζζνπόξσλ Βίθθηλγθο, ηόηε είζηε ν ηαμηδηώηεο πνπ ζα ιαηξέςεη απηό ην 

κνλαδηθό ηαμίδη. Ζ ηζηνξία δελ γξάθεηαη πάληα κε ιέμεηο, ε κνίξα ησλ ιαώλ ηεο Δπξώπεο δελ 

εμπθάλζεθε κόλν ζηηο κεγάιεο απιέο θαη ζηα ζπκβνύιηα ησλ αηκνζηαγώλ ιενληόθαξδσλ 

βαζηιέσλ ηεο. ηηο απξόζηηεο αθηέο ησλ λεζηώλ ηεο βόξεηαο ζάιαζζαο, γελλαίνη θη νλεηξνπόινη 

άλζξσπνη, δάκαζαλ ηε θύζε, πιήζπλαλ ην αλζξώπηλν γέλνο θαη ύςσζαλ αλάζηεκα ζηε 

ρεηκαδόκελε γεξαηά ήπεηξν κε κόλν εθόδην ηε κπζηαγσγία ηεο απνθξπθηζηηθήο γλώζεο. Διάηε 

ινηπόλ καδί καο λα ραξηνγξαθήζνπκε ηα δπζπξόζηηα Φεξντθά λεζηά θαη λα βνπηήμνπκε ζηνπο 

ζξύινπο ηνπο! ΚΑΗ ΓΗΑ ΠΡΩΣΖ ΦΟΡΑ έλα κεζηό νδνηπνξηθό ζηε Γαλία ζε πόιεηο θνπθιίζηηθεο 

κε νδεγό ηα παξακύζηα ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ. Έλα πξόγξακκα θαινζρεδηαζκέλν – 

κηα πνπ έρνπκε θαη’ επαλάιεςε επηζθεθζεί ηα λεζηά -  θαη πινύζην πνπ ζα ζαο 

ελζνπζηάζεη. 

 

ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΜΔ ΜΗΑ ΜΑΣΗΑ 
 

Εήζηε κηα αμέραζηε ηαμηδησηηθή εκπεηξία  

 

 Δμαηξεηηθά μελνδνρεία 4*ζηε Γαλία θαη 3* ζηα λεζηά Φεξόε 

 Ζκηδηαηξνθή ζηα λεζηά&πξσηλό ζηε Γαλία 

 Δπίζθεςε ζε 5 λεζηά ηνπ αξρηπειάγνπο κε πινύζηεο μελαγήζεηο θαη ππέξνρεο νδηθέο δηαδξνκέο 

ζε ππνζαιάζηα ηνύλει θαη παξάιηα θηνξδο 

 Γύν δηαλπθηεξεύζεηο ζην „Ααξρνπο κε επίζθεςε ζην θνπθιίζηηθν ππαίζξην κνπζείν θαη ηελ 

έληνλε λπρηεξηλή δσή 

 Πινύζηεο μελαγήζεηο κε εηζόδνπο  

 Μεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία 

 Δίζνδνη ζε όια ηα αμηνζέαηα 

 Αεξνπνξηθέο πηήζεηο από / πξνο Φεξόε 

 Δκπεηξόηαηνο αξρεγόο / ζπλνδόο  
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ΝΖΗΑ ΦΔΡΟΔ  
& ΠΑΡΑΜΤΘΔΝΗΑ ΓΑΝΗΑ  

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Ζκέξα 1ε:Αζήλα/Θεζζαινλίθε – Κνπεγράγε 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πην πξσηνπνξηαθή ρώξα ηνπ Δπξσπατθνύ 

Βνξά, ηελ Γαλία. Με ηελ άθημή καο ζην αεξνδξόκην ηεο Κνπεγράγεο μεθηλάκε ηελ γλσξηκία καο 

κε ηελ ζπλαξπαζηηθή πόιε πνπ ραξαθηεξίδεηαη από γξαθηθά αξρνληηθά, πξνζεγκέλνπο 

ιηζόζηξσηνπο δξόκνπο, ζε ζπλδπαζκό κε κεηακνληέξλα ζπγθξνηήκαηα, πάξθα θαη…ρηιηάδεο 

πνδήιαηα. Ζ Κνπεγράγε είλαη παξαζαιάζζηα, κε ηελ δηαθνξά όηη ε παξαιία δελ βξίζθεηαη ζηελ 

άθξε ηεο πόιεο, αιιά ζηελ…κέζε ηεο. Ξεθηλώληαο από ηελ πιαηεία Γεκαξρείνπ, πεξλάκε από 

ην “Tivoli”, από ηα παιαηόηεξα ζεκαηηθά πάξθα ηεο Δπξώπεο, κε θήπνπο, ιίκλεο θαη κνπζηθέο 

κπάληεο θαη θαηεπζπλόκαζηε πξνο ην παιάηη “Amalienborg”, γηα λα δνύκε από θνληά ηελ έδξα 

ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ηνλ Καζεδξηθό Ναό θαη ην ζύγρξνλν θηίξην ηεο Όπεξαο. Σν δηάζεκν 

γιππηό ηεο Μηθξήο Γνξγόλαο, ην πεξίθεκν “DR Concert Hall” ηνπ αξρηηέθηνλα Jean Nouvel, ηα 

βξαβεπκέλα θηίξηα “VM Mountain” θαη “8Tallet”, ζρεδηαζκέλα από ηνλ Bjarke Ingels, ην 

Ννκηζκαηνθνπείν, ην αλάθηνξν Ρόδελκπνπξγθ, θαη ην Δζληθό Μνπζείν είλαη κεξηθά κόλν από ηα 

ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Μεηά ηελ μελάγεζε κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο ζην θέληξν ηεο πόιεο 

γηα παξαιαβή δσκαηίσλ θαη ιίγε μεθνύξαζε. Σν βξάδπ απνιαύζηε ηε βόιηα ζαο ζην θέληξν, 

ζηα γξαθηθά θαλάιηα θαη θπζηθά ζην παιηό ιηκάλη, Nyhavn. 

 

 

 

Σν γξαθηθό ιηκάλη NYHAVN ζηελ Κνπεγράγε 

 

 

 

Ζκέξα 2ε: Κνπεγράγε – Νεζηά Φεξόε (Vagar&StreymoyIslands) 



 

Μεηά ην πξσηλό κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηα λεζηά Φεξόε, ζηε λνξβεγηθή 

ζάιαζζα. Άθημε ζην δηεζλέο αεξνδξόκην ηνπ Βάγθαξ πάλσ ζην νκώλπκν λεζί ζηα δπηηθά ηνπ 

αξρηπειάγνπο. Ήδε κε ηελ άθημή καο ζα ληώζνπκε ηνλ παγσκέλν βόξεην άλεκν λα καο 

θαινζσξίδεη. Καζνδόλ πξνο ηελ πξσηεύνπζα Σόξζραβλ ζα ζηαζνύκε ζηνπο θαηαξξάθηεο 

Μνπιαθόζνπξ, έλα πνιπθσηνγξαθεκέλν ζεκείν κε απίζηεπηε νκνξθηά. Ο θαηαξξάθηεο πέθηεη 

από ύθνο 30 κέηξσλ θαηεπζείαλ ζηνλ σθεαλό, ελώ ν όγθνο ηνπ λεξνύ «αλεκίδεη» πξνο ηα πάλσ 

θαζώο ν βνξηάο ζηξνβηιίδεη ηηο εμαεξσκέλεο ζηαγόλεο. Γηπιά αθξηβώο βξίζθεηαη θαη ην γξαθηθό 

ρσξηνπδάθη Γθαζαληάινπξ όπνπ ζα ζηαζνύκε γηα λα ην θσηνγξαθήζνπκε ελώ δελ ζα 

παξαιήςνπκε θαη ζηάζε ζηελ εθθιεζία ζην αληαβαγθνύξ. 

 

Σν παξαδνζηαθό ρσξηόGasadalurζην λεζί Vagar 

 

Σειηθόο καο πξννξηζκόο ε πξσηεύνπζα Σόξζραβλζην λεζί ηξετκόη. ηελ μελάγεζή καο ζα 

δνύκε ηελ Βνπιή (Σίλγθαλεο), ηνλ Καζεδξηθό λαό θαη θπζηθά ζα πεξπαηήζνπκε ζηα ζηελά 

δξνκάθηα ηεο παιηάο πόιεο. 

Ο Καζεδξηθόο Ναόο ζην Σόξζραβλ 
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Ζκέξα 3ε: ΝεζηάΦεξόε (Eysturoy, BordoyIslands) 

Ζ κέξα καο ζήκεξα μεθηλάεη κε ηελ εμεξεύλεζε ηνπ λεζηνύ ηξετκόη, ηνπ κεγαιύηεξνπ ζε έθηαζε 

(373 η.ρκι.) θαη πιεζπζκό (25.000 θάηνηθνη) λεζηνύ ηνπ αξρηπειάγνπο. Με θαηεύζπλζε βόξεηα, 

ζα δηαζρίζνπκε ηηο αλαηνιηθέο αθηέο ηνπ λεζηνύ κε ηειηθό πξννξηζκό ην ρσξηό άθζνπλ, όπνπ 

ζα θσηνγξαθήζνπκε ηελ νκώλπκε εθθιεζία κε ηελ παξαδνζηαθή «αρπξέληα» ζθεπή ηεο. 

 

 

 

ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη ην ππεξζέακα ησλ θαηαξξαθηώλ Foosa. Δίλαη νη ςειόηεξνη 

θαηαξξάθηεο ησλ λήζσλ κε ύςνο πάλσ από 140 κέηξα θαη δηπιή πηώζε! Αλάινγα κε ηνλ όγθν 

λεξνύ (αλ έρεη βξέμεη πνιύ ηηο πξνεγνύκελεο κέξεο) ην πιάηνο ηνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη 

ηα 30 κέηξα!!! Έλα ηνπίν «ηεξό» θαη επηβιεηηθό ζπλάκα. 

 

 

 

Καηαξξάθηεο Φόνζα 



 

Γεκάηνη «ελέξγεηα» από ην ηνπίν ζπλερίδνπκε γηα ην λεζί Δζηνπξόη, ην «αλαηνιηθό λεζί» όπσο 

είλαη ε κεηάθξαζή ηνπ ζηα ειιεληθά. Δίλαη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν λεζί ηνπ ζπκπιέγκαηνο θαη 

ρσξίδεηαη από ην ηξετκόη κε έλαλ ζηελό πνξζκό. ηηο βόξεηεο βαζαιηηθέο αθηέο ηνπ -θαηαθύγην 

ησλ ραξηησκέλσλ πνπιηώλ paffins- βξίζθεηαη ην ρσξηό Gjogv.  

 

Υσξηνπδάθη Gjogv, ζην λεζί Δζηνπξόη 

 

Καζνδόλ πξνο ην Κιαζθβηθ ζην λεζί Μπνξλόη ζα ζαπκάζνπκε ηελ  ςειόηεξε θνξπθή ησλ 

λεζηώλ, ην όξνο Slaettaratindue ζηα 880 κ. Μνλαδηθή ζέα ζε έλα παλόξακα 360 κνηξώλ!!!Σν 

Κιάζθβηθ είλαη ε δεπηεξε κεγαιύηεξε πόιε ησλ λεζηώλ θαη θηινμλεί έλαλ από ηνπο ειάρηζηνπο 

θαινζπληεξεκέλνπο νηθηζκνύο ησλ Βίθηλγθο!Γεκάηνη εληππσζηαθέο εηθόλεο επηζηξέθνπκε ζηελ 

πξσηεύνπζα Σόξζραβλ γηα δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

 
Ζ θνξπθή Slaettaratindueζηα 880κ.  
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Ζκέξα 4ε: ΝεζηάΦεξόε (θξνπαδηέξα ζηα λεζηά Mykines) 

Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηηο δπηηθέο αθηέο ηνπ λεζηνύ ηξετκόη. Δθεί ζα έρνπκε ηελ 

επθαηξία λα απνιαύζνπκε κία θξνπαδηέξα ζηηο βξαρώδεηο αθηέο κε επηβιεηηθά βαζαιηηθά ηνπία, 

ζρεδόλ θάζεηα ζηε ζάιαζζα. Μία κνλαδηθή εηθόλα από ην λεξό! Μία μερσξηζηή ηαμηδησηηθή 

εκπεηξία! Σειηθόο πξννξηζκόο ην λεζίΜίθηλεο, ην δπηηθόηεξν λεζί ηνπ αξρηπειάγνπο θαη 

κνλαδηθό θαηαθύγην πνπιηώλ! Μπνξεί ε νκώλπκε πόιε λα έρεη κόλν 16 θαηνίθνπο, νη θηεξσηνί 

όκσο θάηνηθνη αθζνλνύλ θαη ζε πιήζνο αιιάθαη ζε βηνπνηθηιόηεηα. ήκεξα ινηπόλ ζα έρνπκε 

κηα ζαπκάζηα επθαηξία λα θαηαπιεύζνπκε εθεί θαη λα απνιαύζνπκε αξθηηθά ζαιαζζνπνύιηα 

όπσο Μπρνύο, Τδξνβάηνπο,νύια, Σξηδάθηπινπο γιάξνπο, Θαιαζζνθόξαθεο, Φξαηέξθνπια 

θαη Κέπθνπο. Όιν ην θαινθαίξη αλαδεηνύλζπληξόθνπο, θηεξνθνπνύλαθαηάπαπζηα θαη 

θηηάρλνπληηο θσιηέοηνπο ζηα απόθξεκλα βξάρηα ησλ δπηηθώλ αθηώλ. Ζ πεδνπνξία καο εθεί κε 

ηελ εθπιεθηηθή ζέα ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα θαη ην θαηαπξάζηλν ηνπίν ζα ζαο ελζνπζηάζεη!  

 

 

Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην Σξόζραβλ. Απνιαύζηε ην βξάδπ κία βόιηα ζηνλ θεληξηθό 
πεδόδξνκν κε ηα κπαξάθηα θαη ηα καγαδηά κε ζνπβελίξ.  

 

 

 

 



 

Ζκέξα5ε: ΝεζηάΦεξόε–Κνπεγράγε – Οληέλζε - Άαξρνπο 

ήκεξα πεηάκε γηα ηελ Κνπεγράγε. Δθεί ζα καο πεξηκέλεη ην ιεσθνξείν καο γηα λα μεθηλήζνπκε 

γηα ην λεζί Φνύλελ δηαζρίδνληαο ηε κεγάιε θξεκαζηή γέθπξα πνπ ελώλεη ηα λεζηά Εέιαλη θαη 

Φνύλελ θαη έρεη ύςνο 250 κ. θαη κήθνο 7 ρηιηόκεηξα! 

 

 
 

Πξώηε καο ζηάζε ε Όληελζε, ε γελέηεηξα ηνπ Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ θαη ηξίηε κεγαιύηεξε 

πόιε ηεο ρώξαο. Πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, πνιύρξσκα ζπίηηα θαζώο θαη ην Μνπζείν 

αθηεξσκέλν ζηνλ κεγάιν παξακπζά Υαλο Κξίζηηαλ Άληεξζελ, ζα καο θξαηήζεη ακείσην ην 

ελδηαθέξνλ γηα ζήκεξα. 

 

 
 

Σειηθόο καο πξννξηζκόο ην „Ααξρνπο, ζηε ρεξζόλεζν ηεο Γηνπηιάλδεο, ε δεύηεξε κεγαιύηεξε 

πόιε ηεο ρώξαο κε ηελ «θαιιηηερληθή» θπζηνγλσκία.  
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Ζκέξα6ε: Άαξρνπο (Ξελάγεζε πόιεο θαη ππαίζξην κνπζείν ηζηνξίαο & ιανγξαθίαο) 

Σν Άαξρνπο είλαη κηα ππέξνρε πόιε, γεκάηε θνηηεηέο, κπαξ, δσή, ππέξνρνπο πεδόδξνκνπο θαη 

ην θαιύηεξν ππαίζξην κνπζείν ηζηνξίαο ηεο θαλδηλαβίαο. Μεηά ην πινύζην ζθαλδηλαβηθό 

πξσηλό ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ μελάγεζε ηεο πόιεο. Θα κάζνπκε γηα ηελ πινύζηα ηζηνξία ηεο - 

κηα πνπ ηδξύζεθε ηνλ 9ν αηώλα από ηνπο Βίθηλγθο, νη νπνίνη ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ ζαλ ιηκάλη γηα 

ην εκπόξην γεσξγηθώλ πξντόλησλ- ζα δνύκε ην θνκςό ηζηνξηθό θέληξν, ηελ παλέκνξθε 

πξνθπκαία θαη θπζηθά ηα θηίξηα ζύγρξνλεο αρηηεθηνληθήο. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ην 

ππαίζξην κνπζείν ηεο πόιεο όπνπ κία νιόθιεξε ζπλνηθία έρεη «αλαβηώζεη» ην παξειζόλ!!! 

πίηηα νιόθιεξα από δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο κεηαθέξζεθαλ εθεί κε όιε ηνπο ηελ 

νηθνζθεπή!, θαηαζηήκαηα ηνπ πεξαζκέλνπ αηώλα, πσινύλ παξαδνζηαθά πξντόληα! Οη 

θαηαζηεκαηάξρεο ληπκέλνη κε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν πεξηκέλνπλ όρη κόλν λα ζαο 

εμππεξεηήζνπλ γηα ηηο αγνξέο ζαο αιιά θαη λα ζαο εμεγήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο…. Πεηαισηέο, 

ξαθηάδεο, θαξκαθνπνηνί θαη ηερλίηεο θάζε είδνπο είλαη ιεο θαη μεπήδεζαλ από ηα παξακύζηα 

ηνπ Άληεξζελ!!! Καη ε ηζηνξία θπζηθά δελ ζηακαηά εδώ, θηάλεη κέρξη θαη ηα θνηλόβηα ηνπ ‟60 

όπνπ ζηα όκνξθα δηακνξθσκέλα θνηηεηηθά δσκάηηα θαη ζηα δεκνθηιή κπαξ κπνξεί αθόκα θαη 

ζήκεξα λα δήζεη θαλείο ηελ αηκόζθαηξα ηεο επνρήο «ησλ παηδηώλ ησλ ινπινπδηώλ». Γελ ζα 

ζέιεηε λα θύγεηε. Μηα εκπεηξία πνπ ζα ηελ απνιαύζεηε ζίγνπξα.  

 

 
 

Σν βξάδπ δελ ρξεηάδεηαη λα πάηε γηα ύπλν λσξίο. Κάληε κηα βόιηα ζην παιηό θνκκάηη ηεο πόιεο θαη 

πηείηε έλα πνηό ζε θάπνην κπαξάθη αθνύγνληαο live ό,ηη πην πξσηνπνξηαθό ζηε «ξνθ» κνπζηθή!   

 

Ζκέξα7ε: Άαξρνπο – Κνπεγράγε 

Ζ Γαλία απιώλεηαη πάλσ ζε εθαηνληάδεο λεζηά θαη ε αθηνγξακκή ηεο θηάλεη ηα 7.314 ρικ! 

Ζ επηζηξνθή καο ινηπόλ ζηελ πξσηεύνπζα ζα γίλεη κε πινίν! Από ην ιηκάλη ηνπ Άαξρνπο ζα 

πάξνπκε ην θαξάβη γηα ην Odden ζην λεζί γηέιαλ. εκαληηθό αμηνζέαην ηεο κέξαο ε πόιε Ρόζθηιλη 

πνπ βξίζθεηαη ζηνλ θαηάινγν κλεκείσλ ηεο UNESCO. Μηα βόιηα ζηνλ θεληξηθό πεδόδξνκν είλαη όηη 

θαιύηεξν γηα ςώληα θαη θσηνγξαθίεο ελώ όζνη ην επηζπκνύλ κπνξνύλ πξναηξεηηθά λα επηζθεθζνύλ 

ηνλ Καζεδξηθό λαό ηεο πόιεο ζηελ θεληξηθή πιαηεία κε ηνπο ηάθνπο ησλ βαζηιέσλ ηεο Γαλίαο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF


 

 
 

Νσξίο ην απόγεπκα θηάλνπκε ζηελ Κνπεγράγε. Απόςε ζα απνιαύζνπκε ην ζεκαηηθό πάξθν 

Σίβνιη, έλα από ηα παιαηόηεξν ζεκαηηθά πάξθα ηεο Δπξώπεο κε ππέξνρα δηακνξθσκέλνπο 

ρώξνπο γηα πνηό, θαγεηό θαη κνλαδηθά «παηρλίδηα» Άιισζηε ζηελ παξακπζέληα Γαλία, δελ 

εμίδεη θάηη ιηγόηεξν γηα επίινγν απηνύ ηνπ κνλαδηθνύ ηαμηδηνύ. Απνιαύζηε ην! 

 

Ζκέξα 8ε: Κνπεγράγε - Αζήλα 

Μεηά ην πινύζην πξσηλό καο κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην. Σν κεζεκέξη πεηάκε γεκάηνη εηθόλεο 

θαη ζαιαζζηλή αύξα γηα ηελ Διιάδα. 

 
 
ΖΜΔΗΩΖ: Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη. 
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ΠΣΖΔΗ 

 
 

 

Αναχώρηση 30/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις:3, 24/7  |  1, 14/8 

 
 

 
 
 
 

 
ΣΗΜΔ 

 

 

  

ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΖΖ 
ΩΡΑ 

ΑΦΗΞΖ 

Αζήλα – Μόλαρν 06.00 07.35 

Μόλαρν – Κνπεγράγε 10.35 12.05 

   

Κνπεγράγε – Μόλαρν 12.45 14.20 

Μόλαρν – Αζήλα 15.10 18.35 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΖΖ 
ΩΡΑ 

ΑΦΗΞΖ 

Αζήλα – Βηέλλε 06.40 07.55 

Βηέλλε – Κνπεγράγε 10.10 11.45 

   

Κνπεγράγε – Μόλαρν 12.45 14.20 

Μόλαρν – Αζήλα 15.10 18.35 

Σαμίδη Γηαηξνθή Αλαρώξεζε Γηακνλή 2θιηλν 1θιηλν 
Φόξνη 

Δίζνδνη 

Νεζηά Φεξόε 

Παξακπζέληα 

Γαλία  

 

8 εκέξεο 

Ζκηδηαηξνθή  

ζηα Νεζηά, 

Πξσηλό 

ζηελΓαλία 

30/4, 

3& 24/7, 

1&14/8 

4*, 3* 1.890 +490 590 



 

Πεξηιακβάλνληαη  
 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα 

 Δπηιεγκέλα μελνδνρεία 4*ζηε Γαλία θαη 3* ζηα λεζηά Φεξόε 

 Ζκηδηαηξνθή ζηα Νεζηά Φεξόε& πξσηλό ζηε Γαλία 

 Μεηαθνξέο / εθδξνκέο / μελαγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη 

 Δηζόδνπο ζε ρώξνπο ελδηαθέξνληνο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο / ΦΠΑ 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία 

 Δκπεηξόηαην Αξρεγό 

 

 
ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ 

 
 

× Φηινδσξήκαηα 

× Αρζνθνξηθά 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

 
ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ, κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


