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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Οη πξσηεύνπζεο ηεο θαλδηλαβίαο έρνπλ απηή ηελ βόξεην επξσπατθή λσρειηθή, κειαγρνιηθή αιιά 

ζπλάκα γιπθηά γνεηεία πνπ δηαζέηνπλ ηα κέξε πνπ ρηίζηεθαλ κε θόπν θαη αγώλα από αλζξώπνπο 

πνπ βξέζεθαλ ζε έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ αιιά θαηάθεξαλ λα ην δακάζνπλ θαη λα επηβηώζνπλ 

ρσξίο λα ην «βηάζνπλ» όπσο ζπλέβε θαηά θόξνλ ζε άιια γεσγξαθηθά πιάηε ηεο γεξαηάο 

επείξνπ. Σν ηαμίδη ζηηο πξσηεύνπζεο ηνπ βνξξά θξύβεη ραξέο πνπ ζπλαξπάδνπλ ηνλ ηαμηδεπηή. 

 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

… ζρεδηαζκέλν από ηνπο πην έκπεηξνπο δηνξγαλσηέο … 
 

ΞΔΚΟΤΡΑΣΟ ηαμίδη κε άξηηα θαηαλνκή ρξόλνπ, αεξνπνξηθέο κεηαθηλήζεηο θαη νδηθέο 

απνζηάζεηο εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο ρσξίο πεξηηηά ρηιηόκεηξα 

 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ δξνκνιόγηα απεπζείαο πηήζεσλ κε AEGEAN 

Αεξνπνξηθή κεηάβαζε Κνπεγράγε - Μπέξγθελ κε SCANDINAVIAN 

 

ΜΟΝΑΓΙΚΟ πξόγξακκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνηνπξηζηηθό ζέξεηξν ηνπ ΓΚΔΪΛΟ 

& ΜΑΓΔΤΣΙΚΟ νδνηπνξηθό ζηελ αλεπαλάιεπηε θύζε ηεο Ννξβεγίαο 

 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα θεληξηθά μελνδνρεία 4*/4*sup 

ηνθρόικε : Courtyard Marriott/ ScandicAnglais 

Κνπεγράγε : Copenhagen Plaza/ Scandic Copenhagen 

Μπέξγθελ : Zander K/ Scancic Bergen  

Όζιν  : Scandic St Olavs / Clarion The Hub 

 

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά  

 Μαγηθή δηαδξνκή κε ηξαίλν ΦιακΜύξληαι 

 2σξε θξνπαδηέξα Φιακ - Γθνπληβάλγθελ ζην εληππσζηαθόνγθλελ-θηνξδ 

 Ξελαγήζεηο/πεξηεγήζεηο πόιεσλ ζε Κνπεγράγε, Όζιν, ηνθρόικε, Μπέξγθελ 

 ΓΩΡΟ θξνπαδηέξα κηαο ώξαο ζηα θαλάιηα ηεο Κνπεγράγεο 

 Ξελαγήζεηο ζηα κνπζεία Βάζα ζηε ηνθρόικε & Βίθηλγθο ζην Όζιν, κε 

πξνπιεξσκέλεο εηζόδνπο ζε πξνθαζνξηζκέλνπο ρξόλνπο γηα λα απνθεύγνληαη νη 

ρξνλνβόξεο αλακνλέο 

 ΔΜΠΔΙΡΟΣΑΣΟ αξρεγόο ζπλνδόο ζε όιε ηελ δηάξθεηα 
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…εζείο ην μέξαηε; 
 

«10 κύζνη γηα ηνπο Βίθηλγθο» 
 

 

1. Οη Βίθηλγθο ήηαλ έζλνο 

Οη Βίθηλγθ δελ ήηαλ έζλνο ππό ηε κνξθή πνπ ην αληηιακβαλόκαζηε εκείο ζήκεξα, αιιά 

νκάδεο πνιεκηζηώλ, εμεξεπλεηέο θαη έκπνξνη. πρλά, ζηηο απνζηνιέο ζηε δύζε νη Βίθηλγθ 

ήηαλ Ννξβεγνί, Γαλνί, νπεδνί, αιιά θαη όπνηνο ηνπο αθνινπζνύζε. Δμάιινπ ζηα αξραία 

λνξβεγηθά ην vakingr δελ δειώλεη θάπνηα ππεθνόηεηα αιιά επάγγεικα, απαζρόιεζε. Έηζη 

έλαο Βίθηλγθ ήηαλ θαζέλαο πνπ ζπκκεηείρε ζε κηα ππεξπόληηα απνζηνιή. 

 

2. Οη Βίθηλγθο θνξνύζαλ θεξαζθόξα θξάλε 

Σν θξάλνο Gjermundbu, ην κόλν ππάξρνλ απζεληηθό θξάλνο ησλ Βίθηλγθο, δελ έρεη θέξαηα. 

Κακία απεηθόληζε ησλ θξαλώλ ηνπο πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηελ επνρή ησλ Βίθηλγθο δελ 

παξηζηάλεη θεξαζθόξα θξάλε. Τπάξρνπλ δύν ή ηξεηο αλαθνξέο ηειεηνπξγηθώλ πνκπώλ όπνπ 

νη πνιεκηζηέο θνξνύλ θξάλε κε πξνεμνρέο πνπ ηειείσλαλ κε ηππνπνηεκέλα θεθάιηα πνπιηώλ 

ή πνπ έκνηαδαλ κε θίδηα. Αθόκε όκσο θαη ε ηειεηνπξγηθή ρξήζε ησλ θεξαζθόξσλ θξαλώλ 

από ηνπο Βίθηλγθο είλαη θάηη πνπ δελ έρεη αθόκε απνδεηρηεί.  

 

3. Σν αγαπεκέλν όπιν ησλ Βίθηλγθο ήηαλ έλα νγθώδεο δηπιό ηζεθνύξη 

Οη Βίθηλγθο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα ηζεθνύξηα ζηε κάρε, όπσο ε ηαθόπεηξα Lindisfarne 

επεμεγεί γξαθηθά. Δληνύηνηο, ήηαλ έλα ηζεθνύξη πνιύ δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ από ηα 

πξνηεηλόκελα ζην ζύγρξνλν πνιηηηζκό. Πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη θαλέλα ηζεθνύξη δελ έρεη 

βξεζεί πνηέ από ηελ πεξίνδν ηεο πξώηεο κεζαησληθήο Δπξώπεο. Σα ηζεθνύξηα ησλ Βίθηλγθο 

ήηαλ ειαθξηά θαη ηα ρξεζηκνπνίεζαλ ζπλήζσο κε ην έλα ρέξη. Σα πην θνηλά όπια πνπ 

βξέζεθαλ ζηηο πεξηνρέο ησλ Βίθηλγθο είλαη ηα αθόληηα. 

 

4. Οη Βίθηλγθο είραλ πιεμνύδεο 

Όζνλ αθνξά ηελ θόκκσζε, νη Βίθηλγθο μύξηδαλ εληειώο ην πίζσ κηζό κέξνο ηνπ θεθαιηνύ 

ηνπο, πίζσ από κηα γξακκή από ην έλα απηί σο ην άιιν. ην κπξνζηηλό κηζό ηνπ θεθαιηνύ, 

δειαδή ην κπξνζηηλό απηήο ηεο γξακκήο, ηα καιιηά αθήλνληαλ λα κεγαιώζνπλ πνιύ. 

Τπάξρεη κηα επηζηνιή ηνπ 11νπ αηώλα ζηα αξραία αγγιηθά, ε νπνία αλαθέξεη ηε δαληθή κόδα 

“...κε ηνλ απνγπκλσκέλν ιαηκό θαη ηα ηπθισκέλα κάηηα ...” Γελ ππάξρεη όκσο θαλέλα 

ηζηνξηθό ζηνηρείν όηη νη Βίθηλγθο είραλ πιεμνύδεο. 

 

5. Οη ζηξαηνί ησλ Βίθηλγθο ήηαλ ηεξάζηηνη 

Οη πεγέο ζπρλά αλαθέξνληαη ζηνπο ηεξάζηηνπο αξηζκνύο ησλ ζηξαηώλ ησλ Βίθηλγθο. Βάζεη 

ησλ αξραηνινγηθώλ ζηνηρείσλ όκσο γηα ην κέγεζνο ησλ βαξθώλ ηνπο ηα δεδνκέλα είλαη πνιύ 

δηαθνξεηηθά. Παξαηεξνύκε όηη ηα ζθάθε ηνπο κπνξνύζαλ λα κεηαθέξνπλ πελήληα έσο 

εμήληα άηνκα. εκαίλεη όηη νη ζηξαηνί ηνπο πξέπεη λα αξηζκνύζαλ κεξηθέο εθαηνληάδεο, όρη 

όκσο ρηιηάδεο. 
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6. Οη Βίθηλγθο 

ήηαλ εμαηξεηηθά 

ζθιεξνί θαη 

αηκνδηςείο 

Οη Βίθηλγθο ήηαλ 

πξάγκαηη κεξηθέο 

θνξέο πνιύ 

βίαηνη. Γελ ήηαλ 

όκσο 

πεξηζζόηεξν 

βίαηνη από ηνπο 

ρξηζηηαληθνύο 

ζηξαηνύο ηεο 

επνρήο εθείλεο. 

Ο ζηξαηόο ηνπ 

Καξινκάγλνπ δελ 

ζθόησζε κόλν 

πεξηζζόηεξνπο 

αλζξώπνπο, αιιά αθάληζε θαη νιόθιεξεο θπιέο. Οη επίζεκεο πεγέο απνδεηθλύνπλ όηη ήηαλ 

πνιύ πην αηκνδηςήο θαη ζθιεξόο ζηξαηόο από ηνπο Βίθηλγθο. 

 

7. Οη Βίθηλγθο ζε όιε ηνπο ηε δσή δελ έθαλαλ ηίπνηα εθηόο από κάρεο θαη ιεειαζίεο 

Οη Βίθηλγθο ιεειάηεζαλ πνιιά εδάθε. Δληνύηνηο ε ιεειαζία ήηαλ κόλν έλαο κεηαμύ πνιιώλ 

άιισλ ζηόρσλ ησλ ππεξπόληησλ απνζηνιώλ ηνπο. Οη Βίθηλγθο απνίθηζαλ εηξεληθά ηελ 

Ιζιαλδία, ηε Γξνηιαλδία θαη πνιιά κηθξόηεξα λεζηά. αλ εμεξεπλεηέο δηέζρηζαλ ηνλ Αηιαληηθό 

θαη έθζαζαλ ζηελ Ακεξηθή 500 ρξόληα πξηλ από ηνλ Κνιόκβν. αλ δηεζλείο έκπνξνη ηνπ 

θαηξνύ ηνπο επίζεο, έθαλαλ εηξεληθά εκπόξην κε ζρεδόλ θάζε ρώξα ηνπ ηόηε γλσζηνύ 

θόζκνπ. 

 

8. Οη Βίθηλγθο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα αλζξώπηλα θξαλία σο πνηήξηα 

Απηή ε παξεξκελεία πεγαίλεη πίζσ ζην antiquissimaliteraturaDanicaseuRuner ηνπ OleWorm, 

πνπ δεκνζηεύηεθε ην 1636 θαη αλαηππώζεθε ην 1651. Δθεί ε θξάζε πνπ ιέεη όηη νη Γαλνί 

πίλνπλ ην θξαζί ηνπο “... από ηνπο θπξηνύο θιάδνπο ησλ θξαλίσλ...” ελλνώληαο ηα θέξαηα, 

κεηαθξάζηεθε ζηα ιαηηληθά σο “... από ηα θξαλία εθείλσλ πνπ είραλ ζθαγηαζηεί...”. 

 

9. Οη Βίθηλγθο ήηαλ ιεξσκέλνη 

ηελ Αγγιία, ιόγσ ηεο ζπλήζεηαο ηνπ ινπζίκαηνο θάζε άββαην, νη Βίθηλγθο είραλ ηε θήκε 

ηεο ππεξβνιηθήο θαζαξηόηεηαο. Ο IbnRustah, έλαο πέξζεο εμεξεπλεηήο ηνπ 10νπ αηώλα, 

ζεκεηώλεη ξεηά ηελ ζρνιαζηηθή θαζαξηόηεηα ησλ Βίθηλγθο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαζθαθώλ 

ζηηο πεξηνρέο ηνπο, νη ρηέλεο είλαη ην ζπρλόηεξν αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη. Δπίζεο νη Βίθηλγθο 

ρξεζηκνπνίεζαλ πνιύ ηζηκπηδάθηα, μπξάθηα θαη θάπνηα εξγαιεία γηα λα δηαηεξνύλ ηα απηηά 

ηνπο θαζαξά. Παξήγαγαλ επίζεο ζαπνύλη. 

 

10. Σν ζθάθνο ησλ Βίθηλγθο,Oseberg, ήηαλ έλα πνιεκηθό ζθάθνο 

Σν ζθάθνο Oseberg είλαη έλα πνιύ θαιά ζπληεξεκέλν ζθάθνο πνπ βξίζθεηαη ζε έλα 

αλάρσκα εληαθηαζκώλ ζηε Ννξβεγία. ηνλ ζύγρξνλν πνιηηηζκό νη Βίθηλγθο απεηθνλίδνληαη 

ζπρλά λα δηαζρίδνπλ ηνπο σθεαλνύο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο κάρεο κε ζθάθε πνπ είλαη 

αληίγξαθα ηνπ ζθάθνπο Oseberg. Δληνύηνηο, ηα πιεπξά ηεο βάξθαο απηήο είλαη ηόζν ρακειά 

θαη όιν ην ζρήκα γεληθόηεξα ηόζν “ιεπηό” πνπ δελ ζα κπνξνύζε λα είλαη ηίπνηα πεξηζζόηεξν 

από έλα εζηκνηππηθό ζθάθνο πνπ δελ άθελε πνηέ ηα παξάθηηα λεξά. 
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ΣΟΚΥΟΛΜΗ ΚΟΠΔΓΥΑΓΗ  
ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΓ 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ηκέξα 1
ε
: Αζήλα/Θεζζαινλίθε - Κνπεγράγε 

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

Βνξά, ηελ Γαλία. Άθημε ζην αεξνδξόκην ηεο Κνπεγράγεο θαη μεθηλάκε ηελ γλσξηκία καο κε 

ηελ ζπλαξπαζηηθή πόιε. Γελ είλαη θαζόινπ ηπραίν, όηη νη Γαλνί βξίζθνληαη ζηελ πξώηε 

πεληάδα ησλ πην επηπρηζκέλσλ αλζξώπσλ, παξόιν, πνπ ζπγθαηαιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο 

Δπξσπαίνπο πνιίηεο πνπ 

πιεξώλνπλ ηνπο ςειόηεξνπο 

θόξνπο θαη απέρνπλ πνιύ 

από ηα ζηεξεόηππα πνπ ηνπο 

ζέινπλ απόκαθξνπο θαη 

ςπρξνύο. Υηηζκέλε πάλσ ζε 

δύν λεζηά, πνπ ζπλδένληαη 

κε πέληε γέθπξεο, ε 

Κνπεγράγε, αγαπά θάζε ηη 

πξσηνπνξηαθό θαη 

απνδέρεηαη όιεο ηηο 

ζύγρξνλεο ηάζεηο. Καη απηό 

θαίλεηαη. Η όςε πόιεο ηνπ 

δηάζεκνπ παξακπζά, Hans 

Christian Andersen, 

ραξαθηεξίδεηαη από γξαθηθά 

αξρνληηθά, πξνζεγκέλνπο 

ιηζόζηξσηνπο δξόκνπο, 

εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο 

κνπζεία, ζε ζπλδπαζκό κε κεηακνληέξλα ζπγθξνηήκαηα, πάξθα θαη ρηιηάδεο πνδήιαηα. Η 

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 ConcertHall" ηνπ αξρηηέθηνλα 

JeanNouvel, ηα βξαβεπκέλα θηίξηα "VM Mountain" θαη "8Tallet", ζρεδηαζκέλα από ηνλ 

BjarkeIngels, ην Ννκηζκαηνθνπείν, ην αλάθηνξν Ρόδελκπνπξγθ, θαη ην Δζληθό Μνπζείν είλαη 

κεξηθά κόλν από ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Η μελάγεζε καο ζα νινθιεξσζεί κε κηα σξηαία 

θξνπαδηέξα ΓΩΡΟ ζηα γξαθηθά θαλάιηα, ε νπνία, μεθηλώληαο από ην παιηό ιηκάλη, Nyhavn, 

ζα καο πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή άπνςε ηεο γνεηεπηηθήο πόιεο. 

 

Ηκέξα 2
ε
: Κνπεγράγε  

Διεύζεξε κέξα ε ζεκεξηλή θαη νη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηεο είλαη πνιιέο. Η 

"CarlsbergGlyptotek" είλαη κηα εθπιεθηηθή γθαιεξί, πνπ θαηαζθεπάζηεθε κε ηα θέξδε από ηελ 

νκώλπκε εηαηξεία παξαζθεπήο ηεο δηάζεκεο δαλέδηθεο κπύξαο, κε ελδηαθέξνληα εθζέκαηα 

πνιιώλ ηζηνξηθώλ επνρώλ, πνπ ζα πινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ζαο ελώ ηα θνληηλά, ζηελ 

πξσηεύνπζα, κεγαιόπξεπα θάζηξα, ζα ζαο θέξνπλ ζε επαθή κε ην έλδνμν πνιεκηθό 
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παξειζόλ ηεο ρώξαο. Αλ πάιη ζέιεηε λα λνηώζεηε ηνλ δσεξό παικό ηεο πόιεο, πεξπαηήζηε 

ζηνλ δηάζεκν πεδόδξνκν "Stroget", πνπ θαηαιήγεη ζηε κεγάιε πιαηεία, "KongensNytorv', κε 

πνιιά θαηαζηήκαηα γλσζηώλ νίθσλ κόδαο αιιά θαη ελαιιαθηηθώλ λέσλ ζρεδηαζηώλ, ελώ ν 

παξάιιεινο δξόκνο "Straedet" είλαη γεκάηνο κε θαθέ, αληίθεο θαη γθαιεξί κε αληηθείκελα 

κνληέξλαο ηερλνηξνπίαο. Δμάιινπ, δελ πξέπεη λα μερλάκε, πσο ό,ηη θαιύηεξν έρνπλ εμάγεη νη 

Βόξεηεο Υώξεο, ζε παγθόζκηα θιίκαθα, είλαη ην απνθαινύκελν "θαλδηλαβηθό ληηδάηλ". ηελ 

δε πνιππνιηηηζκηθή πεξηνρή "Norrebro", κηα πξώελ εξγαηηθή ζπλνηθία, πνπ έρεη 

κεηακνξθσζεί ζε έλα από ηα πην δσληαλά ζεκεία ηεο πόιεο, κπνξείηε λα απνιαύζεηε ηνλ 

γεπζηηθόηεξν θαθέ.  

 

Ηκέξα 3
ε
 : Κνπεγράγε - Μπέξγθελ 

Η πξσηλή απεπζείαο πηήζε ζα καο θέξεη ζην παλέκνξθν Μπέξγθελ, ζηηο δπηηθέο αθηέο ηεο 

Ννξβεγίαο.Η πόιε ηνπ Μπέξγθελ ηδξύζεθε από ηνλ βαζηιηά Όιαθ ην 1070, ην 1.217 

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 ηνπ 

ζπλαιιαγώλ κε ηνπο ςαξάδεο ηνπ Βνξξά. Δίλαη κηα 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, 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. Τπόινηπν ηεο 

εκέξαο ειεύζεξν. 

 

Ηκέξα 4
ε
 : Μπέξγθελ (θξνπαδηέξα όγθλελθηνξδ- ηξαίλν Φιακ/Μύξληαι, Γθέηιν) - 

Όζιν 

Μηα κέξα πιεκκπξηζκέλε από ηηο θπζηθέο νκνξθηέο ηεο λνηηνδπηηθήο Ννξβεγίαο κάο 

πεξηκέλεη ζήκεξα, θαηά ηελ νδηθή καο κεηάβαζε καο ζην Όζιν. Η δηαδξνκή καο, όρη κόλν 

δηαζρίδεη ηηο νκνξθόηεξεο πνιπζρηδείο αθηέο, αιιά καο ραξίδεη ηαπηόρξνλα εηδπιιηαθέο 

εηθόλεο από θαηαπξάζηλα ιηβάδηα, γαιήληεο ιίκλεο, νξκεηηθνύο ρεηκάξξνπο θαη πνιύρξσκα 

ρσξηά, πνπ κνηάδνπλ πεξηζζόηεξν κε πίλαθεο δσγξαθηθήο παξά κε ξεαιηζηηθά ηνπία. 

Αξρηθώο ζα κεηαθεξζνύκε ζην Γθνπληβάλγθελόπνπ επηβηβαδόκαζηε ζην πινίν γηα ηελ 2σξε 

ζπλαξπαζηηθή θξνπαδηέξα ζην όγθλελθηνξδκε ην ζέακα ησλ θαηαξξαθηώλ λα καο 

ζπληξνθεύεη ζε όιε ηελ δηαδξνκή κέρξη ην γξαθηθό ρσξηό Φιακ.Αθνινπζεί κία 

ζηδεξνδξνκηθή δηαδξνκή πξνο ην ζηαζκό Μύξληαιπνπ επίζεκα θαηαηάζζεηαη αλάκεζα ζηηο 

πην όκνξθεο ηεο θεληξηθήο Ννξβεγίαο. Βαζηά θαξάγγηα, παλύςεινη θαηαξξάθηεο, αηώληνη 

παγεηώλεο, νξεηλέο θάξκεο θαη πεξηζηξνθηθέο ζήξαγγεο, θπξηνιεθηηθά ζα καο θόςνπλ ηελ 
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αλάζα θαη ζα καο ραξίζνπλ εηθόλεο ζπάληαο νκνξθηάο.πλερίδνπκε κε ην ηξαίλν γηα ην Γθέηιν, 

ηόπν δηαθνπώλ όιν ην ρξόλν αιιά θπξίσο ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαζώο βξίζθεηαη ζηα 1.178 

κέηξα από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, κε 2 ρηνλνδξνκηθά θέληξα, 20 ηειεθεξίθ, 39 αιπηθέο 

πιαγηέο, δηαθνξεηηθνύ κήθνπο θαη επηπέδνπ δπζθνιίαο, θαη 5 πίζηεο γηα ζθη αληνρήο, 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 217 ρηιηνκέηξσλ. Άθημε αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο ζην Όζιν. 

 

Ηκέξα 5
ε
 : Όζιν 

Σν Όζιν αξηζηνηερληθά ρηηζκέλν κπρό ηνπ νκώλπκνπ θηόξδ θαη απισκέλε 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 κηζό 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 θαινθαίξη ηνπ 2021. ηε ζπλέρεηα ζα 

επηζθεθζνύκε 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. Σέινο καο πεξηκέλεη ην δηάζεκν πάξθν 

Φξόγθλεξ, έλα κνλαδηθό ππαίζξην κνπζείν γιππηηθήο, πνπ ηνπνζεηεζήθαλ κε αξηζηνηερληθό 

ηξόπν, νη δξακαηηθέο ζπλζέζεηο πνπ θηινηέρλεζε  ν κεγάινο Ννξβεγόο γιύπηεο,  Βίγθειαλη. 

ηε ζπλέρεηα ρξόλνο ζηε δηάζεζε καο γηα βόιηεο, αγνξέο ή επίζθεςε ζε θάπνην από ηα 

πνιιά θαη ζεκαληηθά κνπζεία ηεο πόιεο  

 

Ηκέξα 6
ε
 : Όζιν – ηνθρόικε 

πλερίδνληαο ην ππέξνρν ηαμίδη καο ζηελ θαλδηλαβία αθήλνπκε ηελ Ννξβεγία θαη 

θαηεπζπλόκαζηε νδηθώο κέζσ ηεο ιίκλεο Βελεξλ ζηελ πξσηεύνπζα ηεο νπεδίαο, ηελ 

εθπιεθηηθή ηνθρόικε. Σν πξώην θηίξην ηεο ηνθρόικεο ήηαλ έλα κηθξό νρπξό, πνπ ήιεγρε 

ηελ θίλεζε ησλ πινίσλ κεηαμύ ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο θαη ηεο ιίκλεο Μέιαξελ. Σν όλνκά ηεο 

ζεκαίλεη "Αλάκεζα ζε γέθπξεο" θαη πξόθεηηαη γηα κία από ηηο νκνξθόηεξεο πόιεηο ηεο 

επξσπατθήο επείξνπ.Μηα πξώηε βόιηα ζηελ πόιε ζα απνηειέζεη ηελ θαιύηεξε εηζαγσγή γηα 

όζα ζα δνύκε εθηελέζηεξα ζηελ απξηαλή καο μελάγεζε. 
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Ηκέξα 7

ε
: ηνθρόικε 

Δληππσζηαθά παιάηηα, νιάλζηζηνη θήπνη, νηθνδνκηθά θνκςνηερλήκαηα, επηβιεηηθνύ κεγέζνπο 

Λνπζεξαληθέο εθθιεζίεο θαη κία πιεζώξα από κνπζεία θαη γέθπξεο, ηεο πξνζέδσζαλ ηνλ 

ραξαθηεξηζκό ηεο "Βελεηίαο ηνπ Βνξξά". Σν ηζηνξηθό θέληξν "GamlaStan" όπνπ ζα 

πεξπαηήζνπκε εθηείλεηαη ζε ηξία λεζηά - ε ύπαξμε δε ηόζσλ κεζαησληθώλ θηηξίσλ, νθείιεηαη 

ζην γεγνλόο όηη ε πόιε δελ βνκβαξδίζηεθε θαηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν. Σν Γεκαξρείν, 

όπνπ θάζε ρξόλν ζηε δηάζεκε "Υξπζή Αίζνπζα" γίλεηαη ε δεμίσζε πξνο ηηκή ησλ 

βξαβεπζέλησλ κε ην βξαβείν Νόκπει επηζηεκόλσλ θαη θαιιηηερλώλ, ηα λενθιαζηθά βαζηιηθά 

αλάθηνξα, ε κεγαινπξεπήο κπαξόθ Όπεξα, ε πιαηεία Οκνλνίαο θαη ηα αξηζηνθξαηηθά θηίξηα 

ηνπ θέληξνπ είλαη κεξηθά από ηα ζεκεία πνπ ζα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή καο. ε όια απηά 

πξνζζέζηε θαη ην κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ κνπζείν "Βάζα», όπνπ εθηίζεηαη ην ζξπιηθό 

πνιεκηθό πινίν ην νπνίν βπζίζηεθε ζηελ ιίκλε ην 1623 θαη αλειθύζηεθε ζρεδόλ άζηθην, κεηά 

από 333 ρξόληα. Γηα ην ειεύζεξν απόγεπκα, κηα επίζθεςε ζην ππαίζξην ιανγξαθηθό κνπζείν 

ηνπ "Skansen", έλαο πεξίπαηνο ζηνλ εκπνξηθό πεδόδξνκν ηήο "Drottningsgatan", κία 

πεξηήγεζε ζην λόηην λεζί κε ηνλ "κπνέκ" ραξαθηήξα ή κία σξηαία θξνπαδηέξα θάησ από ηηο 

γέθπξεο, ζα ζαο θέξνπλ πην θνληά ζηνλ θνζκνπνιίηηθν ραξαθηήξα ηεο όκνξθεο 

θαλδηλαβηθήο πξσηεύνπζαο.Μπνξείηε επίζεο λα επηζθεθζείηε θάπνην από ηα ελδηαθέξνληα 

ζεκαηηθά κνπζεία, λα παξαθνινπζήζεηε ηελ αιιαγή ηεο θξνπξάο κπξνζηά ζην κεγαιεηώδεο 

βαζηιηθό αλάθηνξν ήλα απνιαύζεηε έλαλ θαθέ ζε θάπνηνλ απ’ ηνπο ζηελνύο δξόκνπο ηεο 

παιηάο πόιεο. 

 

Ηκέξα 8
ε
: ηνθρόικε – Αζήλα/Θεζζαινλίθε 

Σν ηαμίδη ζηηο νκνξθηέο ηεο ζθαλδηλαβηθήο ρεξζνλήζνπ ηειεηώλεη ζήκεξα κε ηελ κεηαθνξά 

ζην αεξνδξόκην "Arlanda" γηα ηελ πηήζε επηζηξνθήο. 

 

 

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

 

ΠΣΗΔΙ 
 
 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

1
ε
 κέξα Αζήλα – Κνπεγράγε 08.15 10.15 

3
ε
 κέξα Κνπεγράγε - Μπέξγθελ 08.05 09.30 

8
ε
 κέξα ηνθρόικε – Αζήλα 12.35 17.05 

 

Θεζζαινλίθε - Αζήλα 06.30 07.20 

Αζήλα – Θεζζαινλίθε 19.25 20.20 
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ΣΙΜΔ 

 
 

 

 Παιδί έως 12 εηών ζηο ίδιο δωμάηιο με δύο (2) ενήλικες = -200€ 

Πεξηιακβαλνληαη: 

 

 Απεπζείαο πηήζεηο κε Aegean Αirlines Αζήλα Κνπεγράγε // ηνθρόικε Αζήλα 

 Αεξνπνξηθή κεηάβαζεΚνπεγράγε - Μπέξγθελ κε ηελ Scandinavian 

 Γηακνλή ζε θεληξηθά μελνδνρεία 4*/4*sup σο αθνινύζσο ή παξόκνηα 

ηνθρόικε : Courtyard Marriott/ ScandicAnglais 

Κνπεγράγε : Copenhagen Plaza/ Scandic Copenhagen 

Μπέξγθελ : Zander K/ Scancic Bergen  

Όζιν   : Scandic St Olavs / Clarion The Hub 

 

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο/εθδξνκέο/μελαγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη 

 ΑΝΔΠΑΝΑΛΗΠΣΗ δηαδξνκή κε ηξέλν ζηε Ννξβεγία 

 Οδνηπνξηθό ζηελ Ννξβεγία κέρξη ην Μπέξγθελ θαη ην Γθέηιν 

 Κξνπαδηέξα από ην Φιακ ζην Γθνπληβάλγθελ ζην εληππσζηαθό βαζύ όγθλεθηνξδ 

 Δηζόδνπο ζηα κνπζεία Βάζα ζηε ηνθρόικε & Βίθηλγθο ζην Όζιν. 

 ΓΩΡΟ θξνπαδηέξα ζηελ Κνπεγράγε 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Έκπεηξν αξρεγό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

 

 

 

 

Σαμίδη 
Αλαρώξεζε 

Γηαηξνθή 

 
Ξελνδνρεία 

 
2θι 1θι Φόξνη Παξαηεξήζεηο 

ΣΟΚΥΟΛΜΗ 
ΚΟΠΔΓΥΑΓΗ 
ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ 

ΦΙΟΡΓ  
 

8 κέξεο 

 

11, 18,25/7 

 

1, 8 , 15, 22, 

29/8 

 

19/9 

 

Πξσηλό  

θαζεκεξηλά 

4*sup 
 
 

Marriott / 
Scandic 

1.245 +470 +360 

 
Πεξηιακβάλνληαη 

θόζηε ηξαίλνπ θαη 
θξνπαδηέξαο ζην 
Φηόξδ, θαη θόζηε 

εηζόδσλ ζηα 
κνπζεία Βάζα& 

Βίθηλγθο. 
ΓΩΡΟ 

θξνπαδηέξα ζηελ 
Κνπεγράγε 
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ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 
 

× Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αμηνζέαηα εθηόο όζσλ αλαθέξνληαη ζηα πεξηιακβαλόκελα 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

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

 

 
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Γηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα ηειεπηαίαο15εηίαοζε θαιή θαηάζηαζε.  

 

 


