
Ππωηοχπονιά με ηο Βόπειο έλαρ ζηη Νοπβηγία! Όζλο - Σπόμζο - Άλπειρ - 

Λοθόηεν - βόλβαεπ – Μπόνηο 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 8 εκέξεο  

ΑΝΑΥΩΡΖΖ: 29/12/2021 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ: ηε Ννξβεγία, ε Πξσηνρξνληά ηνπ 2020 δελ ζα είλαη 

απιά κηα λέα ρξνληά, ζα είλαη κηα αμέραζηε εκπεηξία! Σν αμηνζέαην εδώ είλαη ην ίδην 

ην θπζηθό ηνπίν θαη νη ηαμηδηώηεο ζα έρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο λα ππνδερηνύλ ηελ 

λέα ρξνληά κε ηα θώηα ηνπ Βνξείνπ έιανο! 

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η ΖΜΔΡΑ: ΑΘΖΝΑ – ΟΛΟ 

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην Oslo. Άθημε θαη μεθηλάκε ηελ μελάγεζε 

ηεο πόιεο. Θα επηζθεθζνύκε όια ηα αμηνζέαηα θαη αλάκεζά ηνπο, ην Γεκαξρείν ηεο 

πόιεο (OsloRådhus), ην πην αλαγλσξίζηκν θηίξην ηεο πόιεο, θαζώο θάζε ρξόλν εθεί 

απνλέκεηαη ην βξαβείν Nobel Δηξήλεο, ηα Βαζηιηθά Αλάθηνξα, ην κεζαησληθό θέληξν 

θαη ην κεγαινπξεπέο πάξθν ηνπ Φξόγθλεξ κε ηα εθπιεθηηθά γιππηά ηνπ Vigeland 

(VigelandSculpture Park). Η ηερλνηξνπία ησλ γιππηώλ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ 

ύθνπο πνπ δηαθξίλεη ηνλ δεκηνπξγό ηνπο θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Μπνξείηε λα δείηε επίζεο ην Μνπζείν Ναπηηιίαο Βίθηλγθ (Vikingskipshuset), πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ρεξζόλεζν ηνπ Bygdoy, όπνπ ζα ζαπκάζεηε ηα ζπνπδαία εθζέκαηα-

πινία πνπ απνδεηθλύνπλ ηηο λαππεγηθέο θαη θαηαθηεηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ Βίθηλγθο. 

ηελ πόιε αμίδνπλ αθόκα ηελ πξνζνρή ζαο ε Δζληθή Πηλαθνζήθε κε ηα θαιύηεξα 

έξγα ηνπ Munch (θαη θπζηθά ηνλ πίλαθα – νξόζεκν «Κξαπγή») θαη ην κνληέξλν θαη 

πνιύβνπν εκπνξηθό θέληξν AkkerBrygge, ην νπνίν ζπγθεληξώλεη κεξηθά από ηα 

θαιύηεξα εζηηαηόξηα, κπαξ θαη λπθηεξηλά θέληξα ηεο πόιε. Μεηαθνξά ζην 

μελνδνρείν. Σν απόγεπκα είλαη ζηελ δηάζεζή ζαο γηα κηα κηθξή βόιηα ζηελ πόιε, πνπ 

θνξάεη ηα ρξηζηνπγελληάηηθά ηεο. πλάληεζε ην βξάδπ, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

2η ΖΜΔΡΑ: ΣΡΟΜΟ - ΑΛΠΔΗ 

Η εκέξα ζήκεξα κεηά ην πξσηλό είλαη ζηελ δηάζεζή ζαο γηα κία βόιηα, επίζθεςε 

θάπνησλ κνπζείσλ ή γηα πξσηνρξνληάηηθα ςώληα ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Δπηζθεθζείηε 



επίζεο ην Κάζηξν Akershus (AkershusFestning), πνπ είλαη κεζαησληθό θάζηξν θαη 

απνηειεί ηζηνξηθό ζύκβνιν γηα ηελ πόιε ηνπ Όζιν, ην Ννξβεγηθό Μνπζείν ηζηνξίαο 

θαη πνιηηηζκνύ (Λανγξαθηθό, NorskFolkemuseum) θαη ηελ παιηά εθθιεζία ηνπ Aker ( 

GamleAkerkirke) πνπ είλαη ε παιηόηεξε πέηξηλε εθθιεζία ζηελ θαλδηλαβία θαη ην 

παιηόηεξν θηίξην ηνπ Όζιν. Νσξίο ην απόγεπκα ζπλάληεζε ζην μελνδνρείν, 

κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Tromsø, γλσζηό θαη σο «Παξίζη ηνπ Βνξξά. 

Άθημε θαη κεηαθνξά ζην μελνδνρείν. 

Γείπλν θαη πξναηξεηηθή βόιηα κε ην ηειεθεξίθ ζην ιόθν Fjellheisen γηα λα δνύκε ηελ 

ππέξνρε ζέα ηεο πόιεο θαη αλ είκαζηε ηπρεξνί θαη ην Βόξεην έιιαο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

3η ΖΜΔΡΑ: ΑΦΑΡΗ ΜΔ SNOWMOBILES -ΑΛΠΔΗ 

Πξσηλό μύπλεκα θαη αθνύ απνιαύζνπκε ην πξσηλό καο ζαπκάδνληαο ηα ρξώκαηα 
ηνπ Αηιαληηθνύ, παξαιακβάλνπκε ηνλ εηδηθό ξνπρηζκό πνπ ζα καο θξαηήζεη δεζηνύο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηάζρνπκε. Δηνηκαζηείηε 
γηα έλα ζαθάξη κε snowmobiles πνπ νδεγνύκε νη ίδηνη, ην νπνίν μεθηλάεη από ην 
θηόξδ θαηαιήγνληαο θνληά ζηελ θνξπθή ησλ Άιπεσλ ηνπ Lyngen. Θα 
αθνινπζήζνπκε κηα δηαδξνκή πάλσ από παγσκέλεο ιίκλεο, πνηάκηα θαη κνλνπάηηα 
κέζα από ην δάζνο. Έρνπλ πξνβιεθζεί ζηάζεηο γηα αιιαγή ησλ νδεγώλ, γηα 
μεθνύξαζε θαη θσηνγξαθίεο. Διαθξύ εθδξνκηθό γεύκα θαη επηζηξνθή ην απόγεπκα 
ζην Σξόκζν. 
Υξόλνο ειεύζεξνο γηα ζηηγκέο μεθνύξαζεο πξηλ από ην Πξσηνρξνληάηηθν δείπλν 
καο. 
Γηαλπθηέξεπζε.  
 

4η ΖΜΔΡΑ: ΑΦΑΡΗ ΜΔ ΥΑΚΗ - ΣΡΟΜΟ 

Πξσηλό ζε κπνπθέ θαη ε πεξηπέηεηα ζπλερίδεηαη κε κεηάβαζε ζηελ θάξκα ησλ 

ζθπιηώλ.Ο ηδηνθηήηεο ηεο θάξκαο ζα καο γλσξίζεη ηα παλέκνξθα απηά ζθπιηά θαη ζα 

καο κηιήζεη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπο. Οη πεπεηξακέλνη νδεγνί ζα 

καο ζπλνδεύνπλ θαη ζα καο θαζνδεγνύλ. Όινη νη επηζθέπηεο ζα νδεγήζνπλ ην δηθό 

ηνπο έιθεζξν, πνπ ζα ην ζέξλνπλ ηα πηζηά θαη θηιηθά ράζθη κέζα ζηελ απεξαληνζύλε 

ηεο Ννξβεγηθήο Λαπσλίαο, κέζα ζην δάζνο θαη ην παγσκέλν ηνπίν, θνξώληαο ηελ 

δεζηή ζηνιή ηνπο (πξνβιέπεηαη θαηάιιεινο ξνπρηζκόο γηα ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο). 

Γεύκα θαη επηζηξνθή  ζην Tromsø, όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηώλα, Ρώζνη, 

Βξεηαλνί, Γαλνί θαη Γεξκαλνί έθαλαλ κηα ηειεπηαία ζηάζε κε ηα πινία ηνπο ιίγν πξηλ 

θαηεπζπλζνύλ πξνο ηνλ Αξθηηθό Κύθιν γηα ηηο απνζηνιέο ηνπο. Δίλαη επίζεο ε πόιε 

κε ην παιαηόηεξν παλεπηζηήκην ζηνλ θόζκν. Σν απόγεπκα βόιηα γλσξηκίαο κε ηελ 

«Πξσηεύνπζα ηεο Αξθηηθήο» πνπ έρεη κηα κνλαδηθή ηζηνξία. Από εδώ πέξαζαλ 

πνιηθνί εμεξεπλεηέο, θπλεγνί ζαιάζζησλ ίππσλ θαη πνιηθώλ αξθνύδσλ. Τπήξμε 

θέληξν κεηαθνξάο μπιείαο από ηα ξσζηθά πνηάκηα, εκπνξίνπ θαη εμαγσγήο άλζξαθα 

από ηα νξπρεία. Δπηζθεθζείηε νπσζδήπνηε ηνλ Αξθηηθό Καζεδξηθό Ναό, έλα 

αξρηηεθηνληθό αξηζηνύξγεκα θαη ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο. Μηα βόιηα ζηελ 

θσηηζκέλε πόιε θαη ζηα δσληαλά κπαξάθηα ελδείθλπηαη. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

5η ΖΜΔΡΑ: ΑΦΑΡΗ ΦΑΛΑΗΝΩΝ ΚΑΗ ΔΝ ΠΛΩ ΓΗΑ ΒΟΛΒΑΔΡ 

Πξσηλό, παξάδνζε ησλ απνζθεπώλ θαη μεθηλάκε γηα ην ρεηκεξηλό ζαθάξη ζέαζεο 

θαιαηλώλ, κηα εκπεηξία πνπ δελ ζπγθξίλεηαη κε ηίπνηε άιιν. Γηα θάπνηνπο ε απόιπηε 



ρεηκεξηλή πεξηπέηεηα! ηηο πεξηεγήζεηο καο ζα ζαο νδεγήζνπκε ζε έλα ηαμίδη κέζα 

από ηα θηόξδ, γύξσ από ην Tromsø, γηα λα έξζνπκε θνληά ζηηο θάιαηλεο πνπ 

ζπγθεληξώλνληαη εθεί ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο. ηα ηέιε ηνπ θζηλνπώξνπ, ε ξέγγα 

κεηαλαζηεύεη ζηα θηόξδ γηα λα μερεηκσληάζεη ζηελ πεξηνρή, θαη είλαη απηή ε πςειή 

ζπγθέληξσζε ςαξηώλ πξνζειθύεη κηα πνηθηιία από είδε θαιαηλώλ πνπ έξρνληαη εδώ 

γηα λα ηξαθνύλ από ηνλ Ννέκβξην έσο ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ. Απηό γηα εκάο ηνπο 

ηαμηδηώηεο απνηειεί κηα εμαηξεηηθή επθαηξία λα παξαηεξήζνπκε ηηο θάιαηλεο ζε πιήξε 

δξαζηεξηόηεηα. Θα ζαο ζπλνδεύεη πάληα έλαο έκπεηξνο θπζηνδίθεο νδεγόο, κε 

άξηζηε γλώζε γηα ηηο θάιαηλεο θαη ηε θύζε ηεο πεξηνρήο. Γσξεάλ θαθέο θαη ηζάη 

δηαηίζεληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ, γηα λα απνιαύζεηε ηελ βόιηα θαη ηα 

ππέξνρα ηνπία. Δπηζηξνθή αξγά ην κεζεκέξη. Πξνηείλνπκε επίζθεςε ζην 

θέληξνPolaria πνπ ζα ζαο ηαμηδέςεη ζε έλα ζεακαηηθό ζθεληθό ηνπ ηνπίνπ ηνπ 

Svalbard. Δλαιιαθηηθά, κπνξείηε λα κεηαβείηε κε ην ηειεθεξίθ ζηνλ ιόθν Fjellstein, 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1961 από κία ηνπηθή εηαηξεία, ε νπνία αλάκεζα ζηηο άιιεο 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο, δηνξγάλσλε θαη εμεξεπλεηηθά ηαμίδηα ζηελ Αξθηηθή. Απνιαύζηε 

ηελ ζέα θαη ίζσο λα ζηαζνύκε ηπρεξνί θαη λα απνιαύζνπκε ην Βόξεην έιαο. 

Μπνξείηε επίζεο λα θαηεπζπλζείηε πξνο ην BeerHall (Ølhallen), ηελ παιαηόηεξε 

πακπ ηνπ Tromsø, θαη δεκνθηιέο ζεκείν ζπλάληεζεο ςαξάδσλ, θπλεγώλ θαη 

πνιηηηθώλ. Αξγά ην βξάδπ κεηάβαζε ζην ιηκάλη θαη επηβίβαζε ζην κνλαδηθό πινίν 

πνπ αλαρσξεί θαζεκεξηλά γηα ηα λεζηά Lofoten. Γηαλπθηέξεπζε ζε δίθιηλεο 

εζσηεξηθέο θακπίλεο. Σν βξάδπ απνιαύζηε ηελ εζπρία ηνπ Βόξεηνπ Αηιαληηθνύ 

πιένληαο αλάκεζα ζε λεζάθηα θαη ζηελά. Τπάξρνπλ κεγάιεο πηζαλόηεηεο λα δνύκε 

ην Βόξεην έιαο. Σν πινίν δηαζέηεη NorthernLightsalarm! 

 

6η ΖΜΔΡΑ: ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ ΓΗΑ ΣΑ ΛΟΦΟΣΔΝ 

Απνιαύζηε ην πξσηλό ζαο ζην εζηηαηόξην ηνπ πινίνπ, ηνλ θαθέ ζαο ζε θάπνην από 

ηα ζαιόληα ή πεηαρηείηε έμσ λα ζαπκάζεηε ηα ζηελά πεξάζκαηα κε ηα ρηνληζκέλα 

βνπλά πνπ ην πινίν αθήλεη πίζσ ηνπ. Άθημε αξγά ην απόγεπκα ζηελ πξσηεύνπζα 

ησλ Lofoten , ίζσο ησλ πην μαθνπζηώλ λεζηώλ ηεο Δπξώπεο θαη από ηνπο πην 

δειεαζηηθνύο λεζησηηθνύο πξννξηζκνύο ζηνλ θόζκν! Μεηάβαζε ζην μελνδνρείν θαη 

κεηά ην δείπλν, πξνηείλνπκε κηα βόιηα ζην ιηκάλη, γεκάην από ηα ςαξνθάηθα πνπ 

κόιηο γπξίζαλε από ην ςάξεκα ηεο ξέγγαο. Γηαλπθηέξεπζε. 

7η ΖΜΔΡΑ: ΛΟΦΟΣΔΝ ΚΑΗ ΒΟΛΒΑΔΡ - ΜΠΟΝΣΟ 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα εμεξεύλεζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ γξαθηθώλ λεζηώλ 

Lofoten, πνπ είλαη γλσζηά γηα ηα κηθξά ςαξνρώξηα θαη ηηο ςαξάδηθεο θαιύβεο πνπ 

είλαη «ρηηζκέλεο» επάλσ ζε παζζάινπο. Δδώ ην κπνέκ θιίκα θαη ην καγεπηηθό ηνπίν 

ζπλζέηνπλ κηα κνλαδηθή εκπεηξία, κε ηνπο απόθξεκλνπο ιόθνπο θαη παξαιίεο από 

ιεπθή άκκν! Σν Svolvær, ε πξσηεύνπζα ησλ Lofoten, είλαη ην δηνηθεηηθό θαη εκπνξηθό 

θέληξν ηεο πεξηνρήο ράξε ζην ιηκάλη θαη ηνλ θαιιηηερληθό αέξα! Θα δηαζρίζνπκε όια 

ηα λεζηά κε κηθξέο ζηάζεηο ζην Μνπζείν ησλ. Σν βξάδπ δείπλν, κεηάβαζε  ζην ιηκάλη 

θαη αλαρώξεζε γηα ηελ επεηξσηηθή Ννξβεγία. Άθημε ζην Μπόλην, κεηαθνξά ζην 

μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

8η ΖΜΔΡΑ: ΜΠΟΝΣΟ - ΟΛΟ – ΑΘΖΝΑ 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην. Δπηζηξνθή ζηελ Αζήλα 

κέζσ Όζιν θαη ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 



ΣΗΜΔ  

Γίθιηλν θαη’άηνκν 2310€ 

Μνλόθιηλν θαη’άηνκν 2780€ 

Σν παηδί ζε έμηξα θξεβάηη 1760€ 

Σν παηδί ζε δίθιηλν δσκάηην ζαλ 2ν άηνκν 1980€ 

Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη’άηνκν 

 
390€ 

  

Πεπιλαμβάνονηαι : 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο: Αζήλα – Όζιν/ Όζιν -Σξόκζν / 
Μπόλην – Όζιν – Αζήλα 

 Μηα ρεηξαπνζθεπή θαη 1 απνζθεπή έσο 20 θηιά 
 Μεηαθνξέο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα  
 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά 
 Έμη (6) δηαλπθηεξεύζεηο ζπλνιηθά ζε Ξελνδνρεία 4* θεληξηθά, 
 Όζιν (1 λύρηα),  Σξόκζν (3 λύρηεο), βόιβαεξ (1 λύρηα), Μπόλην (1 λύρηα). 
 Μία λύρηα ζε δίθιηλε θακπίλα εζσηεξηθή ζηελ Κξνπαδηέξα ησλ Λνθόηελ 
 Οθηώ γεύκαηα 
 Σεηξάσξε βόιηα κε έιθεζξν ράζθη ζην Αξθηηθό Σξόκζν 
 Δμεξεύλεζε κε Snowmobile ζηελ νξνζεηξά Lyngen Alps 
 αθάξη θαιαηλώλ 
 Ξελάγεζε ζην Όζιν 
 πλνδό αξρεγό από/έσο Αζήλα 
 Δλεκεξσηηθά έληππα 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλε 
 ΦΠΑ 

  

Γεν πεπιλαμβάνονηαι : 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη’άηνκν 390€ 
 Δίζνδνη ζε επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο 
 Όηη δελ αλαθέξεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη σο πξνηεηλόκελν. 
 Γπλαηόηεηα δηαλπθηέξεπζεο ζε εμσηεξηθή θακπίλα κε επηπιένλ θόζηνο 

40επξώ / άηνκν 
 Πξναηξεηηθή αλάβαζε κε ην ηειεθεξίθ ζην ιόθν Fjellheisen (22επξώ/άηνκν) 

 

 
 

 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ  

Όζιν: ClarionHotelHub ή παξόκνην 

Σξόκζν: Clarion Collection Hotel With 

Λνθόηελ: Thon Hotel Lofoten 

Μπόλην: ScandicHavet Hotel  



 
 

ΠΣΖΔΗ 

Κωδικόρ 

πηήζηρ 
Ζμεπομηνία Γπομολόγιο 

Ώπα 

αναχώπηζηρ 
Ώπα άθιξηρ  

KL 1572 29/12/2021 ATH - AMS 06.00 08.30 Αζήλα – Άκζηεξληακ 

KL 1143 29/12/2021 AMS - OSL 10.05 11.55 Άκζηεξληακ  - Όζιν 

DY 378 30/12/2021 OSL- TOS 15.00 16.55 Όζιν – Σξόκζν 

DY 345 05/01/2022 BOO - OSL 10.00 11.30 Μπόλην – Όζιν 

TK 1754 05/01/2022 OSL – IST 17.15 23.10 
Όζιν – 

Κσλζηαληηλνύπνιε 

TK 1841 06/01/2022 IST - ATH 01.15 01.45 
Κσλζηαληηλνύπνιε - 

Αζήλα 


