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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Η Ννξβεγία είλαη αλακθηζβήηεηα κία από ηηο νκνξθόηεξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ θαη εηδηθά ην 

Κεληξηθό θαη Ννηηνδπηηθό ηεο ηκήκα, όπνπ κνλαδηθέο δηαδξνκέο όπσο ν πεξίθεκνο Γξόκνο 

ηνπ Αηιαληηθνύ θαη ν νξεηλόο δξόκνο ηεο Νηαιζλίκπα, καγεπηηθά θηόξδ ζαλ ην δηάζεκν 

Γθετξάλγθεξ αιιά θαη ην εμίζνπ ζεακαηηθό όγθλεθηνξδελ, ππέξνρε θύζε, γξαθηθέο 

δηαδξνκέο κε ηξέλν αιιά θαη ελδηαθέξνπζεο θαη παλέκνξθεο κηθξέο θαη κεζαίεο πόιεηο, 

ζπλζέηνπλ έλα κνλαδηθό ηαμηδησηηθό ζθεληθό πνπ ζα ζαο ζπλαξπάζεη ζε ππεξζεηηθό βαζκό. 

Έρνληαο ρηελίζεη από άθξε ζ‟ άθξε, εδώ θαη πνιιά ρξόληα ηελ μερσξηζηή απηή πεξηνρή θαη 

κεηνπζηώλνληαο ηελ εκπεηξία καο ζε πξάμε, ην Cosmoramaκε πεξεθάληα ζαο παξνπζηάδεη ην 

πιεξέζηεξν πξόγξακκα ζηελ πεξηνρή, πνπ ζα ζαο ραξίζεη ζηηγκέο αλείπσηεο ηαμηδησηηθήο 

επεμίαο. αο πεξηκέλνπκε ινηπόλ λα βηώζνπκε καδί ην θνξπθαίν απηό ηαμίδη ζηηο εζραηηέο ηεο 

Δπξσπατθήο Ηπείξνπ.  

 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

… ζρεδηαζκέλν από ηνπο πην έκπεηξνπο δηνξγαλσηέο … 
 

Σν ΜΟΝΑΓΙΚΟ πξόγξακκα πνπ επηζθέπηεηαη όιεο ηηο ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ & ΝΟΣΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ από ην ηζηνξηθό ΣΡΟΝΣΥΑΙΜ ζην ΚΡΙΣΙΑΝΟΤΝΣ 

θαη ην γξαθηθό ΑΑΛΔΟΤΝΣ θαη από ην καγεπηηθό ΜΠΔΡΓΚΔΝ ζην θνζκνπνιίηηθν 

ΣΑΒΑΝΓΚΔΡ, ην αλεξρόκελν ΚΡΙΣΙΑΝΑΝΣ θαη θπζηθά ζην αξηζηνθξαηηθό ΟΛΟ. 

 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ δρομολόγια πτήςεων με KLM μζςω Άμςτερνταμ 

Αθήνα Τροντχάιμ  /// Όςλο Αθήνα 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα θεληξηθά 4* μελνδνρείασο αθνινύζσο ή παξόκνηα 

Clarion Trondheim / First AtlanticaAlesund / Thon Jolster Fjord 

Scandic Bergen City /  Clarion Stavanger / ScandicSolli Oslo 

 

 Πινύζηα πξσηλά κπνπθέ ζηα μελνδνρεία 

 Σν κόλν πξόγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη δύν θξνπαδηέξεο ζηα δηαζεκόηεξα θαη 

ζεακαηηθόηεξα θηόξδ ηεο ρώξαο Γθετξάλγθεξ θαη όγθλεθηνξδελ 

 Σν κόλν πξόγξακκα κε δύν κνλαδηθέο νδηθέο δηαδξνκέο ηνλ πεξίθεκν Γξόκν ηνπ 

Αηιαληηθνύ θαη ηνλ εληππσζηαθό νξεηλό δξόκν ηεο Νηαιζλίκπα 

 Αλεπαλάιεπηε δηαδξνκήκε ηξέλν από Φιακ ζε Μύξληαι θαη Βνο, κία από ηηο 

δηαζεκόηεξεο δηαδξνκέο ηξέλνπ ηεο Δπξώπεο 

 Δπίζθεςε ζηνλ εληππσζηαθό παγεηώλα Μπξίθζληαιζκπξε κε εηδηθά 

δηακνξθσκέλα νρήκαηα (trollcars) 

 Έκπεηξνο Αξρεγόο/πλνδόο βαζύο γλώζηεο ηεο Ννξβεγίαο  
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…εζείο ην μέξαηε; 
 
 

«Ο Γξόκνο  ηνπ  Αηι αλη ηθνύ»  
Έλαο  δξόκνο  πνπ… θόβε η  ηελ  αλάζα !  

 

Ο 

δξόκνο ηνπ Αηιαληηθνύ (Atlantic Road) έρεη απόηνκεο ζηξνθέο, επαλαιακβαλόκελεο 

αλεθόξεο θαη θαηεθόξεο θαη πνιύ ζπρλά ηα θύκαηα ζθεπάδνπλ ηα απηνθίλεηα πνπ ηνλ 

δηαζρίδνπλ. Παξόια απηά έρεη ραξαθηεξηζηεί σο έλα ζύγρξνλν θαηαζθεπαζηηθό ζαύκα. Καη 

πώο λα κελ είλαη άιισζηε αθνύ ζπλδέεη.. λεζηά. 

Βξίζθεηαη ζηελ Ννξβεγία θαη δηεπθνιύλεη όζνπο ζέινπλ λα επηζθεθζνύλ ηα λεζηά από ην 

Μόιληε θαη Κξίζηηαλζνπλη πνπ βξίζθεηαη ζηα δπηηθά θηόξδ. Φπζηθά ην ζπληξηπηηθό θνκκάηη 

ηνπ δξόκνπ βξίζθεηαη θπξηνιεθηηθά ζηνλ αέξα, πάλσ από ηελ ζάιαζζα. 

Αξρηθά ε ηδέα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή αληί ηνπ δξόκνπ πνπ ζα ήηαλ 

έηνηκε ζηηο αξρέο ηνπ 2000 αιιά πνιύ ζύληνκα ε ηδέα εγθαηαιείθζεθε. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ 

δξόκνπ, όπσο ηνλ μέξνπκε ζήκεξα, μεθίλεζε ηελ δεθαεηία ηνπ „70 θαη ε θαηαζθεπή ηνπ άξρηζε 

ηελ 1ε Απγνύζηνπ ηνπ 1983.Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ε πεξηνρή ρηππήζεθε από 

δώδεθα ηπθώλεο. Σειηθά κεηά από πνιύ θόπν ν δξόκνο ήηαλ έηνηκνο ζηηο 7 Ινπιίνπ ηνπ 1989, 

κε θόζηνο 122 εθαηνκκύξηα λνξβεγηθέο θνξόλεο (ΝΟΚ), εθ ησλ νπνίσλ ην 25% 

ρξεκαηνδνηήζεθε από ηα δηόδηα θαη ην ππόινηπν από θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. 

ήκεξα ν δξόκνο ηνπ Αηιαληηθνύ δηαηεξείηαη σο πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο «Δζληθή Σνπξηζηηθή δηαδξνκή ηεο Ννξβεγίαο», έρεη αλαθεξπρζεί  

σο ην «θαιύηεξν νδηθό ηαμίδη ζηνλ θόζκν» θαη ηνπ έρεη απνλεκεζεί ν ηίηινο ε 

«Καηαζθεπή ηνπ αηώλα ηεο Ννξβεγίαο»!  
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Μαγεία ησλ Φηόξδ & Γξόκνο Αηιαληηθνύ 

 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 

Ηκέξα 1
ε
: Θεζζαινλίθε/Αζήλα – Σξόληρατκ 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ηελ πην ηζηνξηθή 

πόιε ηεο Ννξβεγίαο θαη πξώηε πξσηεύνπζα ηεο ρώξαο ην Σξόληρατκ, ρηηζκέλν ζηηο όρζεο 

ηνπ νκώλπκνπ θηόξδ, πνπ κε κήθνο 130ρικ. είλαη ην 2ν κεγαιύηεξν ηεο επεηξσηηθήο 

Ννξβεγίαο. Άθημε θαη μεθηλάκεαπεπζείαο ηελ γλσξηκία καο κε ηελ ζπλαξπαζηηθή πόιε, πνπ 

ζήκεξα είλαη ε 3ε κεγαιύηεξε ηεο ρώξαο, ππνιεηπόκελε κόλν ηνπ Μπέξγθελ θαη ηεο 

πξσηεύνπζαο Όζιν. Θα μεθηλήζνπκε κε ην ιηκάλη, ηελ θεληξηθή πιαηεία όπνπ δεζπόδεη ην 

άγαικα ηνπ Ννξβεγνύ βαζηιηά ΌιαθΣξίγθβαζνλ, πνπ ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ηεο πόιεο ην 

997κ.Υ. ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη ν επηβιεηηθόηεξνο θαη ζεκαληηθόηεξνο Καζεδξηθόο Ναόο 

ηεο ρώξαο, ν Καζεδξηθόο ηνπ Νίληαξνο (από ην πξώην, ηζηνξηθό όλνκα ηεο πόιεο), πνπ 

ρηίζηεθε γηα λα ζηεγάζεη ην ηαθηθό κλεκείν ηνπ Αγίνπ Όιαθ, ηνπ βαζηιηά πνπ έθεξε ηνλ 

ρξηζηηαληζκό ζηελ καθξηλή Ννξβεγία θαη αγηνπνηήζεθε, σο ν πξώηνο Άγηνο ηεο Ννξβεγηθήο 

Υξηζηηαλνζύλεο.ηε ζπλέρεηα ζα δηαζρίζνπκε πεδνί, ηελ παιηά κεζαησληθή γέθπξα πάλσ από 

ηνλ πνηακό Νηληέιβα θαη ζα πεξηπιαλεζνύκε ζηελ γξαθηθή παιηά πόιε κε ηα παξαδνζηαθά 

μύιηλα θηίξηα, εηθόλεο πνπ ζα καο κεηαθέξνπλ ζε άιιεο επνρέο. Ακέζσο κεηά ζα ζηαζνύκε λα 

θσηνγξαθίζνπκε ην εληππσζηαθό, θεληξηθό θηίξην ηνπ ΝΣNU (Ννξβεγηθό Παλεπηζηήκην 

Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο), ην κεγαιύηεξν ζήκεξα παλεπηζηήκην ηεο ρώξαο κε 40 πεξίπνπ 

ρηιηάδεο θνηηεηέο. Σέινο, καο πεξηκέλνπλ ηα ζεκαληηθόηεξα θηίξηα ηνπ ζύγρξνλνπ θέληξνπ ηεο 

πόιεο γηα λα νινθιεξώζνπκε ηελ γλσξηκία καο κε ηελ εληππσζηαθή κεηξόπνιε ηεο 

Κεληξηθήο Ννξβεγίαο. Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα δεηπλήζεηε κε ηππηθή λνξβεγηθή 

θνπδίλα, απνιακβάλνληαο επθάληαζηα πηάηα κε ζνινκό ή κπαθαιηάξν, ηεο «λέαο» 

δεκηνπξγηθήο ζθαλδηλαβηθήο θνπδίλαο, πνπ αλζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη λα απνιαύζεηε κία 
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γεπζηηθή λνξβεγηθή κπύξα ζε θάπνην από ηα γξαθηθά κπαξάθηα ηεο παιηάο πόιεο ή ζηα πην 

«δσληαλά» ηνπ ζύγρξνλνπ θέληξνπ ηεο. 

Ηκέξα 2
ε
: Σξόληρατκ (Κξίζηηαλζνπλη – Γξόκνο Αηιαληηθνύ ) Ααιεζνύλη 

Ακέζσο κεηά ην πινύζην πξσηλό buffet μεθηλάκε ηελ γλσξηκία καο κε ηα απαξάκηιιεο 

νκνξθηάο ηνπία ησλ αθηώλ ηεο Γπηηθήο Ννξβεγίαο, εδώ πνπ ε ζάιαζζα, ε ζηεξηά κε ηα 

επηβιεηηθά βνπλά θαη ηα εληππσζηαθά θηόξδ, νη ζαιάζζηνη κπρνί, πνπ δηεηζδύνπλ βαζηά κέζα 

ζηελ ελδνρώξα, ζπλζέηνπλ ζπλδπαζκνύο θαη εηθόλεο αλείπσηνπ θάιινπο. Πξώηε καο ζηάζε 

ε γξαθηθή παξαζαιάζζηα θσκόπνιε ηνπ Κξίζηηαλζνπλη, ρηηζκέλε πάλσ ζε ηξία κηθξά 

λεζάθηα θαη θπζηθά, κία επίζθεςε ζην θέληξν ηεο, κε ην γξαθηθό παιηό ηεο ιηκάλη θαη ηελ 

ελδηαθέξνπζα ςαξαγνξά, είλαη επηβεβιεκέλε. ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη κία από ηηο 

δηαζεκόηεξεο νδηθέο δηαδξνκέο ηεο Δπξσπατθήο Ηπείξνπ, ν πεξίθεκνο «Γξόκνο ηνπ 

Αηιαληηθνύ». Δίλαη ηκήκα ηνπ Δζληθνύ δξόκνπ 64, πνπ ελώλεη ην Κξίζηηαλζνπλη κε ηελ πόιε 

– ιηκάλη ηνπ Μόιληε, εγθαηληάζηεθε ην 1989 θαη ην πην εληππσζηαθό ζεκείν είλαη ηα 8,3 ρικ. 

πνπ ν δξόκνο δηαζρίδνληαο 12 γέθπξεο πάλσ από δηαδνρηθά λεζάθηα, ίπηαηαη θπξηνιεθηηθά 

ηνπ σθεαλνύ, πξνζθέξνληαο κνλαδηθό ζέακα ζηνλ ηαμηδηώηε. 

Φηάλνληαο ζην Μόιληε, ε παλδαηζία εηθόλσλ ζπλερίδεηαη, αθνύ ζα επηβηβαζηνύκε ζην 

ferryboat πνπ ζα καο νδεγήζεη ζην Βέζηλεο, ζηελ απέλαληη αθηή, δηαζρίδνληαο ην ζεκείν πνπ 

… 4 δηαθνξεηηθά θηόξδ (Μηλη, Λαλγθ, Φάλλε&Ρόκζληαιο) ελώλνληαη!!!, πξνζθέξνληαο θαη 

εδώ, εληππσζηαθό ζέακα. Σέινο κία αθόκε, ππέξνρε δηαδξνκή αλάκεζα ζε ζηεξηά, θηόξδ θαη 

ιίκλεο ζα καο νδεγήζεη ζην ππέξνρν Ααιεζνύλη, πνπ όρη κόλν απνηειεί ην κεγαιύηεξν 

αιηεπηηθό θέληξν θαη ιηκάλη ηεο Ννξβεγίαο, αιιά είλαη θαη κία ππέξνρε πόιε, κε θαηαπιεθηηθό 

πεξηβάιινλ ηνπίν, ρηηζκέλε πάλσ ζε 7 ζηελόκαθξα λεζάθηα, κε ηε ζάιαζζα λα ηελ 

αγθαιηάδεη από όιεο ηηο πιεπξέο. Αλ ζε όια απηά πξνζζέζεη θάπνηνο θαη ηελ απαξάκηιιε 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο θέληξνπ, πνπ βξίζεη από θαηαπιεθηηθά ArtNouveau θηίξηα, 

είλαη θαλεξό όηη δελ ζα κπνξνύζακε, κε θαλέλα ηξόπν, λα ην παξαιείςνπκε από ην 

νδνηπνξηθό καο. 

 

Ηκέξα 3
ε
: Ααιεζνύλη (Κξνπαδηέξα ζην θηόξδ ηνπ Γθετξάλγθεξ – Παλόξακα 

Νηαιζλίκπα – Παγεηώλαο Μπξίθζληαιζκπξε κε TrollCars) - Φηόξδ   
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Η παλδαηζία εηθόλσλ θαη ε θαηαπιεθηηθή ελαιιαγή ηνπίσλ εμαηξεηηθήο νκνξθηάο ζπλερίδνληαη 

ακείσηεο θαη ζήκεξα, αθνύ κία αθόκε όκνξθε νδηθή δηαδξνκή θαη έλα κηθξό πέξαζκα κε 

ferryboat, ζα καο νδεγήζνπλ ζην δηαζεκόηεξν θαη θαηά πνιινύο νκνξθόηεξν θηόξδ, όρη κόλν 

ηεο Ννξβεγίαο, αιιά θαη νιόθιεξνπ ηνπ Βόξεηνπ Ηκηζθαηξίνπ, ην πεξίθεκν Γθετξάλγθεξ. Η 

ζηελή απηή ζαιάζζηα ισξίδα, κήθνπο 15ρικ. πεξηβαιιόκελε από απόθξεκλα, ςειά βνπλά, 

είλαη όλησο καγεπηηθή θαη ζα ηελ απνιαύζνπκε ζε όιν ηεο ην κεγαιείν κε ηελ θξνπαδηέξα, 

δηάξθεηαο πεξίπνπ κίαο ώξαο, πνπ αθνινπζεί.  

 

 
 

ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη αθόκε κία ζπνπδαία εκπεηξία, πνπ δελ ζα κπνξνύζακε λα 

παξαιείςνπκε, αθνύ ζα δηαζρίζνπκε ηνλ εληππσζηαθό νξεηλό δξόκν πνπ νδεγεί ζηε 

Νηαιζλίκπα, από όπνπ ζα αθεζνύκε ζην ππεξζέακα ηνπ παλνξάκαηνο ηνπ Γθετξάλγθεξ από 

ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ πνπ ην πεξηβάιιεη. Όκσο νη εθπιήμεηο δελ έρνπλ ηέινο νύηε θαη 

ζήκεξα αθνύ πξηλ θαηαιήμνπκε ζηελ γξαθηθή πεξηνρή ησλ Φηνξδ, όπνπ θαη ζα 

δηαλπθηεξεύζνπκε, ζα επηζθεθζνύκε ην Δζληθό Πάξθν Γηνζηεληαιζκπξίλ, εδώ πνπ θπξηαξρεί 

ν ζαπκάζηνο παγεηώλαο Μπξίθζληαιζκπξε, κε ηελ νκώλπκε ιίκλε, ηνλ νπνίν θαη ζα 

πξνζεγγίζνπκε κε εηδηθά δηακνξθσκέλα νρήκαηα πνπ αθνύλ ζην επθάληαζην όλνκα trollcars.  

 

Ηκέξα 4
ε
: Φηόξδ (Κξνπαδηέξα ζην όγθλεθηόξδελ – Παλνξακηθή δηαδξνκή κε ηξέλν 

Φιακ/ Μύξληαι/ Βνο) – Μπέξγθελ 

Η πεξηνρή ηνπ θηόξδ όγθλε, ηνπ κεγαιύηεξνπ ζηε Ννξβεγία, κε ζπλνιηθό κήθνο 220ρικ. 

είλαη θαη απηή από ηηο πιένλ ζεακαηηθέο ηεο ρώξαο. Η θύζε θαη εδώ θπξηαξρεί ζε ππεξζεηηθό 

βαζκό θαη νη ηαμηδησηηθέο εηθόλεο κέλνπλ ραξαγκέλεο αλεμίηεια ζηελ κλήκε ηνπ επηζθέπηε. 

Μόιηο ινηπόλ θζάζνπκε ζηηο όρζεο ηνπ, επηβηβαδόκαζηε ζε εηδηθό πινίν γηα κία αθόκε 

ζπλαξπαζηηθή θξνπαδηέξα, ζε δύν από ηνπο πην ζηελνύο θαη ζεακαηηθνύο αξκνύο ηνπ από ην 

κηθξό ιηκάλη ηνπ Γθνπληβάλγθελ έσο ην Φιακ. ηε ζπλέρεηα, ζεηξά έρεη αθόκε κία ζπνπδαία 

εκπεηξία, πνπ δελ είλαη άιιε από ηε ζηδεξνδξνκηθή δηαδξνκή πξνο ηνλ ζηαζκό ηνπ Μύξληαι 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Βνο, πνπ επίζεκα θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηηο πην όκνξθεο όρη κόλν ηεο 

Ννξβεγίαο αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο Δπξσπατθήο Ηπείξνπ.Βαζηά θαξάγγηα, παλύςεινη 

θαηαξξάθηεο, αηώληνη παγεηώλεο, νξεηλέο θάξκεο θαη πεξηζηξνθηθέο ζήξαγγεο, θπξηνιεθηηθά ζα 

καο θόςνπλ ηελ αλάζα θαη ζα καο ραξίζνπλ εηθόλεο ζπάληαο νκνξθηάο.Σέινο νδεύνπκε πξνο ην 

παλέκνξθν Μπέξγθελ, ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο Ννξβεγίαο θαη 2ε κεγαιύηεξε πόιε ηεο ρώξαο. 

Άθημε θαη βξαδηλόο πεξίπαηνο ζην θέληξν ηεο πόιεο θαη ζηελ γξαθηθή παξαζαιάζζηα ζπλνηθία 
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ηνπ Μπξύγθελ, κε ηα πνιύρξσκα θηίξηα ησλ εκπόξσλ ηεο πάιαη πνηέ Υαλζεαηηθήο Έλσζεο, πνπ 

πιένλ είλαη κηθξά εζηηαηόξηα, κπαξάθηα θαη θαηαζηήκαηα κε ζνπβελίξ. 

 

Ηκέξα 5
ε
: Μπέξγθελ – ηάβαλγθεξ 

Η πόιε ηνπ Μπέξγθελ ηδξύζεθε από ηνλ βαζηιηά Όιαθ ην 1070, ην 1217 αληηθαηέζηεζε ην 

Σξόληρατκ, σο πξσηεύνπζα ηεο Ννξβεγίαο θαη ζηα ηέιε ηνπ 13νπ αηώλα έγηλε κία από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο έδξεο ηεο Υαλζεαηηθήο Έλσζεο, όπνπ νη άμνλεο έκπνξνη δηέκελαλ ζε μερσξηζηή 

ζπλνηθία θαη απνιάκβαλαλ εηδηθά πξνλόκηα ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλαιιαγώλ κε ηνπο ςαξάδεο ηνπ 

Βνξξά. Δίλαη κία πξνλνκηνύρνο πόιε πνπ ζπλδπάδεη σθεαλό, θηόξδ, ιίκλεο, πξάζηλν, 

ρξσκαηηζηά ζπίηηα ζηνπο ιόθνπο, παξαδνζηαθό ιηκάλη, ήπην θιίκα, δσληάληα θαη πνηόηεηα δσήο.  

ήκεξα ε Υαλζεαηηθή πξνθπκαία ηνπ Μπέξγθελ, ην πεξίθεκν Μπξύγθελ, κε ηα πνιύρξσκα 

μύιηλα ζπίηηα, από όπνπ ζα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηπαηεηηθή καο μελάγεζε, είλαη ην πην 

αλαγλσξίζηκν ζεκείν θαη απνηειεί Μλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο 

UNESCO.Η ππαίζξηα ςαξαγνξά Fisketorget, ηα θηίξηα ηνπ νλνκαζηνύ παλεπηζηεκίνπ, ν 

πύξγνο Μπέξγθελρνπο, ην θαηαπξάζηλν Byparken κε ηα κνπζεία ηέρλεο, ην αλαθαηληζκέλν 

θάζηξν θαη ε εθθιεζία ηεο Παξζέλνπ ζα είλαη ηα θύξηα ζεκεία ηεο πεξηήγεζήο καο. ηε 
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ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη κία αθόκε ππέξνρε δηαδξνκή, κε λόηηα θαηεύζπλζε, θαηά κήθνο ησλ 

δπηηθώλ παξαιίσλ ηηο ρώξαο, κε ζεακαηηθέο ελαιιαγέο αλάκεζα ζε ππέξνρα νξεηλά ηνπία θαη 

εληππσζηαθά πεξάζκαηα κε ferryboat, από θηόξδ ζε θηόξδ, κέρξη λα θηάζνπκε ζε άιιε κία 

ζεκαληηθή πόιε, ην ηάβαλγθεξ, 4ε κεγαιύηεξε ηε ρώξαο θαη ζπλάκα δεκνθηιή θαινθαηξηλό 

πξννξηζκό.  

Ο θαζηεξσκέλνο βξαδηλόο καο πεξίπαηνο ζηελ γξαθηθή παιηά πόιε θαη θπζηθά ζηελ 

πνιύβνπε πεξηνρή ηνπ ιηκαληνύ, όπνπ επηθεληξώλεηαη ε βξαδηλή δσή ηεο πόιεο, ζα θιείζνπλ 

κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν αθόκε κία ππέξνρε κέξα. 

 

Ηκέξα 6
ε
: ηάβαλγθεξ (Κξίζηηαλζαλη)– Όζιν 

Η κέξα καο ζα μεθηλήζεη κε κία ζύληνκε αιιά πεξηεθηηθή μελάγεζε ζηα θπξηόηεξα αμηνζέαηα 

ηνπ ηάβαλγθεξ, ελώ ακέζσο κεηά ζα μεθηλήζνπκε ην ζεκεξηλό καο, επίζεο ζεακαηηθό 

νδνηπνξηθό, δηαζρίδνληαο ηηο λόηηεο αθηέο ηεο Ννξβεγίαο, κε ηειηθό πξννξηζκό ηελ 

πξσηεύνπζα θαη κεγαιύηεξή ηεο πόιε, ην Όζιν. Η δηαδξνκή καο είλαη δηαλζηζκέλε κε ηελ 

επίζθεςε ζην ελδηαθέξνλ Κξίζηηαλζαλη, πνπ απνηειεί κία από ηηο «πύιεο» πνπ ελώλνπλ ηελ 

Ννξβεγία κε ηελ Γαλία θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ Ηπεηξσηηθή Δπξώπε. Ακέζσο κεηά ηελ άθημή 

καο αθνινπζεί ε απνγεπκαηηλή καο βόιηα ζηελ αξηζηνθξαηηθή θεληξηθή νδό Καξι Γηόραλ θαη 

ηελ εκβιεκαηηθή πξνθπκαία Άθεξκπξύγθε κε ηα δεθάδεο εζηηαηόξηα θαη κπαξ, πνπ είλαη ν 

θαιύηεξνο ηξόπνο γηα κία πξώηε γλσξηκία κε ηελ απόιπηε κεηξόπνιε ηεο Ννξβεγίαο. 

 

Ηκέξα 7
ε
: Όζιν – Αζήλα/Θεζζαινλίθε 

Σν Όζιν αξηζηνηερληθά ρηηζκέλν ζην κπρό ηνπ νκώλπκνπ θηόξδ θαη απισκέλν ακθηζεαηξηθά 

ζηηο πιαγηέο ησλ γύξσ ιόθσλ, είλαη ε παιαηόηεξε από ηηο βόξεηεο πξσηεύνπζεο θαη ε 

πεξηήγεζε καο απνθαιύπηεη ελδηαθέξνληα κλεκεία, ηζηνξηθά θηίξηα θαη θπζηθέο νκνξθηέο. 

Πξόθεηηαη γηα κηα πνιπεζληθή πόιε, πνπ θηινμελεί πάλσ από έλα εθαηνκκύξην θαηνίθνπο, 

ηδξύζεθε ην 1048, από ηνλ βαζηιηά Υάξαιλη θαη ην όλνκά ηεο ζεκαίλεη “Σα ιηβάδηα ησλ 

Θεώλ”. ηελ νδό Καξι Γηόραλ ρηππάεη ν ζθπγκόο ηεο πόιεο. Καηά κήθνο ηεο θεληξηθήο 

αξηεξίαο βξίζθνληαη ηα ζεκαληηθόηεξα θηίξηα, από ηνλ θαζεδξηθό λαό, ην παλεπηζηήκην θαη ην 

Κνηλνβνύιην κέρξη ην Δζληθό Θέαηξν θαη ηελ βαζηιηθή θαηνηθία. Αλεβαίλνληαο από ην θάζηξν 

Άθεξζρνπο πξνο ην θέληξν πεξλάκε από ην επηβιεηηθό θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ, όπνπ 

απνλέκεηαη θάζε ρξόλν ην Νόκπει Δηξήλεο θαη εληππσζηαδόκαζηε από ηηο αλαθαηληζκέλεο 

πξνβιήηεο, πνπ απνηεινύλ ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο ησλ θαηνίθσλ 

θαη θπζηθά ηα λεόθηηζηα θηίξηα – ζεκεία αλαθνξάο, όπσο ην Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο, ε 

επηβιεηηθή Όπεξα θαη βέβαηα ην λέν θόζκεκα ηεο πόιεο, ην νινθαίλνπξγην Μνπζείν 

αθηεξσκέλν ζην δηάζεκν Ννξβεγό δσγξάθν EdvardMunch, πνπ αλακέλεηαη λα αλνίμεη ην 
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θαινθαίξη ηνπ 2021. Σέινο, καο πεξηκέλεη ην δηάζεκν πάξθν Φξόγθλεξ, έλα κνλαδηθό 

ππαίζξην κνπζείν γιππηηθήο, όπνπ ηνπνζεηεζήθαλ κε αξηζηνηερληθό ηξόπν νη δξακαηηθέο 

ζπλζέζεηο πνπ θηινηέρλεζε ν κεγάινο Ννξβεγόο γιύπηεο, Βίγθειαλη.  

ηε 

ζπλέρεηα ρξόλνο ζηε δηάζεζή καο γηα ηηο ηειεπηαίεο αγνξέο ή επίζθεςε ζε θάπνην από ηα 

πνιιά θαη ζεκαληηθά κνπζεία ηεο πόιεο.Πξνηείλνπκε ην Μνπζείν ησλ Πινίσλ ησλ Βίθηλγθο, 

πνπ θηινμελεί ηξία αξραία απζεληηθά πινία, από ηα ειάρηζηα πνπ ζώδνληαη ζηε ζεκεξηλή 

επνρή, ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ ηνλ 9ν αηώλα, αιιά επεηδή είραλ ζαθηεί ζε αξγηιώδεο 

έδαθνο έρνπλ δηαηεξεζεί άξηζηα θαη γηα ην νπνίν νη Ννξβεγνί είλαη ηδηαίηεξα πεξήθαλνη. 

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ Διιάδα, κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ. 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη. 
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ΠΣΗΔΙ 
 
 

 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

1
ε
 κέξα 

Αζήλα – Άκζηεξληακ 

Άκζηεξληακ –Σξνληράηκ 

06.00 

09.20 

08.30 

11.30 

7
ε
 κέξα 

Όζιν – Άκζηεξληακ 

Άκζηεξληακ – Αζήλα 

17.20 

20.55 

19.10 

01.10 

 

 

ΣΙΜΔ 
 

 

Παιδί έως 12 εηών ζηο ίδιο δωμάηιο με δύο (2) ενήλικες = -120€ 

Πεξηιακβάλνληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε KLM κέζσ Ακζηεξληακ 

 Γηακνλή ζε θεληξηθά μελνδνρεία 4* σο αθνινύζσο ή παξόκνηα 

Σξνληράηκ  Clarion hotel 

Ααιεζνύλη  First Atlantica/ Thon hotel 

Φηνξδ   Thon Jolster hotel  

Μπέξγθελ  Scandic Bergen city  

ηαβάλγθεξ  Clarionhotel  

Όζιν   ScandicSollihotel 

 Πξσηλόκπνπθέθαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο/εθδξνκέο/μελαγήζεηοόπσοπεξηγξάθνληαη 

 ΑΝΔΠΑΝΑΛΗΠΣΗδηαδξνκήκεηξέλνζηεΝνξβεγίαΦιακΜύξληαιΒνο 

 Οδνηπνξηθό ζηελ αθηνγξακκή ηεο Ννξβεγίαο από ην Σξνληράηκ κέρξη ην ηαβάλγθεξ θαη 

ην Κξίζηηαλζαλη 

 Κξνπαδηέξα από ην Φιακ ζην Γθνπληβάλγθελ ζην εληππσζηαθό βαζύ όγθλεθηνξδ 

 Κξνπαδηέξα ζην θηόξδ ηνπ Γθεηξάλγθεξ 

 Δληππσζηαθή νξεηλή δηαδξνκή πνπ νδεγεί ζηε Νηαιζλίκπα, γηα λα ζαπκάζνπκε  

παλνξακηθά ην θηνξδ ηνπ Γθεηξάλγθεξ 

Σαμίδη 
Αλαρώξεζε 

 
Ξελνδνρεία 
Γηαηξνθή 

2θι 1θι Φόξνη Παξαηεξήζεηο 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 
Μαγεία ησλ 

Φηνξδ & Γξόκνο 
Αηιαληηθνύ 

 
7 κέξεο 

 

26/6  

& 

17, 29/7  

& 

2, 7, 12, 14, 

22/8 

4*/4*s 
 

Πξσηλό 

1.045 +300 +395 

 
Πεξηιακβάλνληαη  

θόζηεηξαίλσλ  
θαη θξνπαδηεξώλ 

ζηα Φηόξδ 
& 

ειεθηξνθίλεηα 
ακαμίδηαtrollcars 
ζηνλ παγεηώλα 
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 Δπίζθεςε κε ειεθηξνθίλεηα ακαμίδηαTrollCars ζηνλ Παγεηώλα Μπξίθζληαιζκπξε 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Έκπεηξν αξρεγό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
 

 

× Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αμηνζέαηα 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Όηη δελ αλαθέξεηαη ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 
 

 Γηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα ηειεπηαίαο 15εηίαοζε θαιή θαηάζηαζε.  

 


