
Οδοιπορικό ςτα Fjord τησ Νορβηγίασ 

 

Αναχώρηςη:25/08/2021 

Διάρκεια ταξιδιοφ:8 θμζρεσ 

Αν είςτε περιπετειϊδθσ ταξιδιϊτθσ, ι ακόμθ και οικογζνεια με μεγαλφτερα παιδιά 

που αναηθτά τισ ςυγκινιςεισ, θ Νορβθγίαείναι θ χϊρα ςασ. Ελάτε να γνωρίςετε το 

Sognefjord, το μακρφτερο και πιο βαθφ φιόρδ του κόςμου, το  Bergen, τθν 

πρωτεφουςα των φιόρδ.  Το Πςλο, τθν πιο "ψαγμζνθ" και διαφορετικι ευρωπαϊκι 

πρωτεφουςα, τθν περίτεχνθ αρχιτεκτονικι του Άλεςουντ, το ‘Geiranger’ φιορδ το 

«ςπίτι» των 7 αδελφϊν, τον φθμιςμζνο και μοναδικό δρόμο του Ατλαντικοφ. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

1η ημζρα - 25/08 

ΑΘΗΝΑ - ΜΠΕΡΓΚΕΝ  

Άφιξθ ςτο αεροδρόμιο του Μπζργκεν, τθσ πρωτεφουςα των φιόρδ. Μετάβαςθ ςτο 

ξενοδοχείο και χρόνοσ για μια πρϊτθ εξερεφνθςθ τθσ μεγαλφτερθσ πόλθσ τθσ 

Δυτικισ Νορβθγίασ και πατρίδασ του εκνικοφ ςυνκζτθ EdvardGrieg. Ρροτείνουμε 

μια επίςκεψθ του λόφου Floyen που δεςπόηει τθσ πόλθσ και ζχει καταπλθκτικι κζα.  

Διανυκτζρευςθ. 

 

2η ημζρα - 26/08 

https://www.clickatlife.gr/story/25088/taksidi-stin-pagomeni-alla-mageutiki-norbigia


ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΦΛΑΜ - ΟΓΚΕΝΦΙΟΡΔ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ   

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και είμαςτε ζτοιμοι για μια ολοιμερθ εκδρομι ςτο 

Sognefjord. Αναχϊρθςθ από το λιμάνι του Μπζργκεν και με το πλοίο κα 

διαςχίςουμε το πιο μακρφ και βακφ φιόρδ του κόςμου. Στθν διαδρομι κα 

καυμάςουμε  τουσ καταρράκτεσ και τισ απόκρθμνεσ πλαγιζσ των βουνϊν.  Άφιξθ ςτο 

Flam και ιρκε θ ϊρα για μία μικρι βόλτα ςτο μικρό χωριό /ςτακμό. Αναχϊρθςθ 

μζςα από μια καυμάςια διαδρομι, για το ςτακμό του Myrdal με τον «οδοντωτό» 

ςιδθρόδρομο. Η χαράδρα που κα διαςχίςουμε είναι πραγματικά πανζμορφθ και 

γεμάτθ εκπλιξεισ! Άφιξθ και επιβίβαςθ ςτο τρζνο για τθν επιςτροφι μασ ςτο 

Μπζργκεν μζςα από λίμνεσ, ποτάμια και χαράδρεσ. Διανυκτζρευςθ. 

3η ημζρα - 27/08 

ΜΠΕΡΓΚΕΝ - ΑΛΕΟΤΝΣ 

Μετά το πρωινό μασ κα αναχωριςουμε για τθν περιπατθτικι γνωριμία τθσ πόλθσ με 

επίςκεψθ ςτα κυριότερα αξιοκζατά του Μπζρκεν. Από τθν αποβάκρα του παλιοφ 

τελωνείου μποροφμε να δοφμε το μεγαλφτερο τμιμα τθσ πόλθσ, όπωσ το παλάτι του 

βαςιλιά Haakon, τον πφργο Rozengratz και τουσ λόφουσ του Μπζρκεν. Βόλτα 

ανάμεςα ςτα δρομάκια με τα παλιά ξφλινα ςπίτια για να καυμάςουμε  το Bryggen, 

το οποίο ιταν θ ζδρα των Γερμανϊν εμπόρων τθσ Χανςεατικισ  Ζνωςθσ. Επίςκεψθ 

ςτθ γραφικι ψαραγορά για να δοκιμάςουμε  λαχταριςτζσ γαρίδεσ και τα κλαςςικά 

ςάντουιτσ με καλαςςινά και να νοιϊςουμε τον παλμό του κζντρου και τθν 

κακθμερινότθτα των κατοίκων τθσ περιοχισ. Αναχϊρθςθ για το αεροδρόμιο και 

πτιςθ για το  Άλεςουντ. Διανυκτζρευςθ. 

4η ημζρα - 28/08 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟ GEIRANGER –  ΑΛΕΟΤΝΣ 

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για το  Geiranger. Το Geirangerfjord αποτελεί 

ζνα από τουσ ομορφότερουσ προοριςμοφσ παγκόςμιασ φιμθσ με επίςθμουσ 

«φμνουσ» από διεκνείσ φορείσ, όπωσ το NationalGeographic και είναι ςτθ λίςτα τθσ 

UNESCO, ωσ μνθμείο παγκόςμιασ κλθρονομιάσ. Στο Νορβθγικό Κζντρο Φιόρδ 

(NorwegianFjordCentre) κα παρακολουκιςουμε μια ενθμερωτικι ειςαγωγι με 

παρουςίαςθ multimedia υλικοφ (φωτογραφίεσ κλπ) που κα μασ παραςφρει ςτισ 

τζςςερισ εποχζσ του Geiranger. Στθ ςυνζχεια, ακολουκοφμε  οδικϊσ τον «δρόμο του 

Αετοφ» (Ørneveien) και τθ «ςτροφι του Αετοφ»  (Ørnesvingen) όπου κα μασ 

ςυνεπάρει θ καταπλθκτικι πανοραμικι κζα του φιόρδ, τα μεγαλειϊδθ βουνά και οι 

καταρράχτεσ “DeSyvSøstre” ( οι επτά αδελφζσ). Ευκαιρία για φωτογραφία, ςαν από 

το NationalGeographic! Επιςτροφι ςτο Ålesund. Το απόγευμα μπορείτε να 

απολαφςετε τθν κζα τθσ πόλθσ από το ψθλότερο ςθμείο, τον λόφο Aksla. 

Διανυκτζρευςθ. 

5η ημζρα - 29/08 

ΑΛΕΟΤΝΣ 



Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχωροφμε για τθν  γνωριμία μασ με τθν πόλθ. 

ΤoÅlesund αλλά και το Sunnmøre, αποτελοφν, μεγάλο τμιμα τθσ νορβθγικισ αλιείασ 

ςτα ςφνορα του ανοικτοφ ωκεανοφ ςτθν περιοχι των φιόρδ, κακϊσ και ςε ποταμοφσ 

και λίμνεσ. Η αλιεία του βακαλάου ςτο Borgundfjord είναι μοναδικι ςτθ Νορβθγία.  

Η πόλθ  διακρίνεται για τουσ πφργουσ, και τθσ πολφτεχνθ διακόςμθςθ και χαίρει 

διεκνοφσ φιμθσ για τθν ιδιαιτερότθτα τθσ αρχιτεκτονικισ του. Αυτό οφείλεται 

κυρίωσ λόγω τθσ μεγάλθσ πυρκαγιάσ του 1904, μετά τθν οποία ολόκλθρθ θ πόλθ 

ξαναχτίςκθκε ακoλουκϊντασ τθν τάςθ και τον παλμό τθσ εποχισ, δθλαδι το ςτιλ τθσ 

ArtNouveau. Ακολουκοφμε  μια πορεία μζςα από μια ευχάριςτθ διαδρομι από τουσ 

δρόμουσ τθσ γοθτευτικισ αυτισ πόλθσ, κατά τθν οποία κα  περάςουμε  από το 

γραφικό ψαρολίμανο του Brosundet, τθν πλατεία Apotekertorget, και τον όμορφα 

διακοςμθμζνο κεντρικό δρόμο. 

Στον ελεφκερο χρόνο ςασ  προτείνουμε να επιςκεφκείτε το Jugendstilsenteret, που 

είναι το Εκνικό Κζντρο τθσ ArtNouveau. Το μουςείο προςφζρει εκκζματα από 

ςφγχρονεσ multimedia παρουςιάςεισ μζχρι αυκεντικά εςωτερικά παραρτιματα και 

μια ματιά ςτθν ιςτορία τθσ ArtNouveau αρχιτεκτονικισ. 

6η ημζρα - 30/08 

ΔΡΟΜΟ ΣΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ - ΜΟΛΝΣΕ - ΚΡΙΣΙΑΝΟΤΝΣ - ΟΛΟ  

Ρρωινό, check-out και αφινουμε το Άλεςουντ με κατεφκυνςθ βόρεια. Ρροοριςμόσ 

μασ ςιμερα, μεταξφ άλλων, θ "μεκυςμζνθ γζφυρα". 

Ο Δρόμοσ του Ατλαντικοφ Ωκεανοφ είναι ζνα τμιμα 8 χλμ ενόσ αυτοκινθτόδρομου  

που ςυνδζει τισ πόλεισ Kristiansund και Molde. Ο δρόμοσ διαςχίηει το αρχιπζλαγοσ 

τθσ Νορβθγικισ κάλαςςασ με μια ςειρά από 12 γζφυρεσ που ςτθρίηονται ςε 

διαδοχικζσ νθςίδεσ. Είναι ζνασ δρόμοσ ςτον ωκεανό, όπωσ λζνε οι ντόπιοι, και 

χαρίηει αξζχαςτεσ εμπειρίεσ.  

Ρολλοί είναι αυτοί που διαςχίηουν το δρόμο για τθ μοναδικι αίςκθςθ που 

προςφζρει. Η διαδρομι περιλαμβάνει επτά γζφυρεσ και τζςςερα ςθμεία για να 

απολαμβάνουν οι οδθγοί τθ κζα. Μια από τισ γζφυρεσ ζχει ςχεδιαςτεί με τρόπο που 

προβλζπει τθ χριςθ τθσ από ψαράδεσ, αφοφ θ περιοχι είναι δθμοφιλισ για το 

άφκονο ψάρεμα. Υπάρχουν καλζσ πικανότθτεσ να παρατθριςει κάποιοσ φάλαινεσ ι 

φϊκιεσ κακϊσ διαςχίηει το δρόμο. Λάτρεισ του αυτοκινιτου ζχουν αναδείξει τθ 

ςυγκεκριμζνθ διαδρομι ωσ μία από τισ καλφτερεσ του πλανιτθ. Στάςθ για 

προαιρετικό γεφμα.    

Το απόγευμα μεταφορά ςτο αεροδρόμιο του Κρίςτιανςουντ και πτιςθ για το Πςλο. 

Μεταφορά ςτο κεντρικό μασ ξενοδοχείο και διανυκτζρευςθ. 

 

7η ημζρα - 31/08 

ΟΛΟ  



Ρλοφςιο ςκανδιναβικό πρωινό και θμζρα ςχεδιαςμζνθ για να απολαφςουμε  το 

Πςλο.  

Ξενάγθςθ ςτθν  πρωτεφουςα τθσ Νορβθγίασ, το Πςλο, μοναδικό ςε φυςικι 

ομορφιά, βρίςκεται ςτο ομϊνυμο φιόρδ εντόσ του όρμου Skagerrak, περικυκλωμζνο 

από πλικοσ λιμνϊν αλλά και μικρϊν νθςιϊν. Το πανζμορφο τοπίο ςυμπλθρϊνεται 

από καταπράςινουσ λόφουσ και δαςικζσ περιοχζσ που αγκαλιάηουν το Πςλο και 

ςυνκζτουν μία πόλθ ιδανικι για εξερεφνθςθ με τα πόδια, κακϊσ το επιτρζπει θ 

ζκταςθ τθσ.  

Διεκνοφσ φιμθσ μουςεία, ηωντανι νυχτερινι ηωι και πανζμορφα τοπία. Στα 

μουςεία του βρίςκονται εκκζματα για κάκε διάκεςθ, όπωσ θ ανατριχιαςτικι 

«Κραυγι» του EdvardMunch’s ςτθν Εκνικι Ρινακοκικθ, μουςείο Σκι, ι το ανοιχτό 

παράκυρο ςτθν Ιςτορία του αξζχαςτου πλοίου Viking. Το Πςλο, θ πιο κοςμοπολίτικθ 

Σκανδιναβικι πρωτεφουςα είναι και μια από τισ μεγαλφτερεσ ευρωπαϊκζσ 

πρωτεφουςεσ με ζκταςθ 450 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά με μικρό - ςυγκριτικά- 

πλθκυςμό.  

Η καταπλθκτικι τοποκεςία τθσ ςτθν κορυφι ενόσ φιόρδ (fjord) 110χλμ.,ναυτικι και 

καταπράςινθ, ιςτορικά ελκυςτικι, είναι και θ παλαιότερθ Σκανδιναβικι 

πρωτεφουςα (ιδρφκθκε περίπου ςτα 1050). Μεςαιωνικά κτιρια όπωσ το 

AkershusSlott,το Δθμαρχείο ςε ςτυλ 1930 (Rådhus) ανάμεςα ςτισ ατραξιόν το 

Βαςιλικό Ραλάτι «Slott». Η ανάπτυξθ των νεϊτερων χρόνων λόγω των κοιταςμάτων 

πετρελαίου ςτθν Βόρεια Θάλαςςα, (1960) ζχει μεταμορφϊςει αρχιτεκτονικά τθν 

πρωτεφουςα με κινθτικά εμπορικά λιμάνια και μίξθ παλιοφ και νζου αρχιτεκτονικοφ 

ςτιλ.  

Με μιςό εκατομμφριο πλθκυςμό, μαγαηιά που μζνουν ανοιχτά μζχρι αργά και 

κοςμοβρικείσ δρόμουσ, καφζ και εςτιατόρια, ςίγουρα αφινει ςε όλουσ μια 

κοςμοπολίτικθ γεφςθ. Στθν ξενάγθςθ μασ μεταξφ άλλων κα δοφµε τθ Βουλι, τα 

Ανάκτορα, το ∆θµαρχείο, καµάρι των Νορβθγϊν, το πάρκο Φρόγκνερ µε τα 

µνθµειϊδθ γλυπτά του Βίγκελαντ, και άλλα αξιοκζατα. Διανυκτζρευςθ. 

 

8η ημζρα - 1/09 

ΟΛΟ - ΑΘΗΝΑ -ΠΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΦΗ 

Ρρωινό και μετάβαςθ ςτο αεροδρόμιο για τισ  πτιςεισ τθσ επιςτροφισ. 

 

Περιλαμβάνονται  

• Αεροπορικά ειςιτιρια Ακινα - Μπζργκεν - Άλεςουντ - Κρίςτιανςουντ - Πςλο - 

Ακινα 

• Επτά  διανυκτερεφςεισ ςε 4* κεντρικά ξενοδοχεία 



• Ρρωινό ςε μπουφζ κακθμερινά 

• Δφο δείπνα  

• Ημερθςία εκδρομι από το Μπζργκεν ςτο Sognefjord που περιλαμβάνει: 

• Ειςιτιρια καταμαράν Bergen – Flam,  

• Ειςιτιρια οδοντωτοφ τραίνου Flamsbana,  

• Ειςιτιρια τραίνου Myrdal - Bergen 

• Ημεριςια εκδρομι ςτο GeirangerFjord 

• Ημεριςια εκδρομι ςτον Δρόμο του Ατλαντικοφ  

• Ελλθνόφωνθ περιπατθτικι γνωριμία του Μπζργκεν  

• Ελλθνόφωνθ περιπατθτικι γνωριμία του Άλεςουντ 

• Ελλθνόφωνθ ξενάγθςθ ςτο Πςλο 

• Πλεσ οι μεταφορζσ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα 

• Ελλθνόφωνοσ αρχθγόσ / ςυνοδόσ ςε όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ 

 

Δεν περιλαμβάνονται 

• Πτι δεν αναφζρεται ρθτά ςτα περιλαμβανόμενα 

• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων €290 

• Τυχόν είςοδοι ςε μουςεία, γεφματα και φιλοδωριματα 

 

Πτήςεισ 

 Ημερομηνία Δρομολόγιο Ώρα 

Αναχώρηςησ 

Ώρα 

άφιξησ 

 

SK 778 25/08 ATH – CPH 13.35 15.50 Ακινα - 

Κοπεγχάγθ 

SK2872 25/08 CPH – BGO 17.00 18.20 Κοπεγχάγθ - 

Μπζργκεν 

SK4146 27/08 BGO – AES 16.40 17.20 Μπζργκεν - 

Άλεςουντ 

SK2308 30/08 KSU – OSL 20.30 21.25 Κρίςτιανςουντ - 

Πςλο 



SK1461 30/08 OSL – CPH 06.00 07.15 Πςλο - Κοπεγχάγθ 

SK 777 01/09 CPH – ATH 08.35 12.45 Κοπεγχάγθ - 

Ακινα 

 

 

Τιμζσ 

Τιμι κατ’  άτομο ςε δίκλινο 1780€ 

Τιμι μονόκλινου 2090€ 

Φόροι αεροδρομίων κατ’άτομο 290€ 

 

Ξενοδοχεία 

Πςλο: Clarion Collection Folketeateret 

Μπζργκεν: First Hotel Marin 

Άλεςουντ: First Hotel Atlantica 

 


