
 

  
  
  

  
  

ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη  ……ππιιοο  λλααµµππεερρήή  ααππόό  πποοττέέ!!!!!!    
  

Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά στην γοητευτική πρωτεύουσα της ∆ανίας, την µαγευτική Κοπεγχάγη, µια πόλη 

µου µοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις ιστορίες του µεγάλου παραµυθά της, του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν! 

Η εορταστική ατµόσφαιρα µε τους στολισµένους δρόµους και τα φωτισµένα µνηµεία, οι λαµπερές βιτρίνες 

των καταστηµάτων, τα περίφηµα ξωτικά των Χριστουγέννων - οι νάνοι Γιούουλ Νίσσε, οι πιστοί βοηθοί 

του "Γιουλεµάντεν", δηλαδή του Άγιου Βασίλη, µε τα κόκκινα καπέλα και τα µακριά άσπρα γένια - να 

φιγουράρουν σε κάθε είδους αντικείµενα, η χριστουγεννιάτικη αγορά στο πάρκο Τίβολι, το ζεστό 

αρωµατικό κρασί γκλογκ (glögg), οι δανέζικες λιχουδιές των ηµερών και πάνω απ΄ όλα η ζωντάνια των 

κατοίκων της πόλης, θα δώσουν µια ξεχωριστή νότα στις φετινές σας γιορτές! 

Ελάτε να σας δείξουµε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, να επισκεφθούµε το Μουσείο του 

Κεχριµπαριού µε τα µοναδικά εκθέµατα από το "Χρυσάφι του Βορρά", να σας µιλήσουµε για τα 

χριστουγεννιάτικα έθιµα της χώρας και τη φιλοσοφία του hygge, που αποτελεί το µυστικό της ευτυχίας 

των ∆ανών, να περπατήσουµε µαζί στον περίφηµο πεζόδροµο Στρόγκετ και στο πάρκο Τίβολι µε την 

παραµυθένια χριστουγεννιάτικη αγορά, να ζήσουµε το "πνεύµα των Χριστουγέννων" στην Οντένσε και, 

αν θέλετε, να  ακολουθήσουµε την ∆ανέζικη Ριβιέρα µέχρι το Χέλσινγκορ για να δούµε το άθικτο κάστρο 

Κρόνµποργκ και να συνεχίσουµε µέχρι το αναγεννησιακό παλάτι Φρεντερίκσµποργκ. 

Ελάτε να περάσουµε µαζί τα πιο "hyggeligt" Χριστούγεννα της ζωής µας!!! 

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα,,  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάά  



 
11ηη  µµέέρραα::   ΑΑθθήήνναα  --  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη,,  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  ππόόλληηςς  
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και απ΄ ευθείας πτήση µε AEGEAN AIRLINES  για Κοπεγχάγη. Άφιξη και περιήγηση 
στην φαντασµαγορικά στολισµένη πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε την κεντρική πλατεία του 
εντυπωσιακού ∆ηµαρχείου, τη Γλυπτοθήκη, το 
Χρηµατιστήριο, το παλάτι Αµαλίενµποργκ, την Όπερα, το 
άγαλµα του Φρειδερίκου Ε΄, τα ογκώδη ανάκτορα 
Κρίστιανµποργκ, το σπίτι όπου έζησε ένα µέρος της ζωής 
του ο µεγάλος παραµυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, το 
κανάλι Νίχαβν µε τα πολύχρωµα σπίτια και τα αραγµένα 
ιστιοφόρα κ.ά. Τελευταία µας στάση θα είναι στην παραλία 
Λαγκελίνιε, όπου θα δούµε το ύψους 1,25 µέτρων χάλκινο 
άγαλµα της Μικρής Γοργόνας (den Lille Havfrue), το 
σύµβολο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος, για να 
επισκεφθείτε κάποιο µουσείο ή την αυτόνοµη κοινότητα 
Christiania, µια µποέµ γειτονιά που ιδρύθηκε το 1971 µε το 
όραµα ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο SCANDIC COPENHAGEN 4* 
(www.scandichotels.com). Στη συνέχεια µπορείτε να 
περπατήσετε µαζί µε τον αρχηγό µας στον περίφηµο 
πεζόδροµο Στρόγκετ (Stroget), έναν από τους 
µεγαλύτερους της Ευρώπης. ∆ιανυκτέρευση.   
  
22ηη  µµέέρραα::   ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη,,  ΤΤίίββοολλιι        
Σήµερα θα επισκεφθείτε µαζί µε τον αρχηγό µας το Τίβολι 
(το κόστος εισόδου περιλαµβάνεται), το δεύτερο 
παλαιότερο πάρκο αναψυχής του κόσµου, το οποίο κατά 
την περίοδο αυτή µετατρέπεται σε µια παραµυθένια 
χριστουγεννιάτικη αγορά έκτασης 2000 τετραγωνικών 
µέτρων. Το νεραϊδένιο αυτό σκηνικό πλαισιώνουν εξωτικά 
περίπτερα, διακοσµηµένα συµφώνα µε την Σκανδιναβική 
παράδοση. Εδώ µπορείτε να αγοράσετε χριστουγεννιάτικα 
αναµνηστικά και να γευθείτε τοπικές λιχουδιές. Τα παιδιά 
σας θα συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη - τον Γιουλεµάντεν - 
και τους βοηθούς του, µπορούν να κάνουν πατινάζ ή 
rollecoasters και να δοκιµάσουν τα γκλασαρισµένα γλυκά 
µε τα χριστουγεννιάτικα σχέδια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
  
  
  



33ηη  µµέέρραα::   ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη,,  ΕΕλλεεύύθθεερρηη  µµέέρραα,,  ΠΠρροοααιιρρεεττιικκήή  εεκκδδρροοµµήή  σσεε  ππααλλάάττιιαα//κκάάσσττρραα  
Ελεύθερη µέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επίσης µπορείτε να λάβετε µέρος σε µία προαιρετική 
εκδροµή στο κάστρο Κρόνµποργκ και στο παλάτι Φρεντερίκσµποργκ. 
Περιγραφή Προαιρετικής Εκδροµής: Πρωινή αναχώρηση (έξοδα ατοµικά) για  το κάστρο Κρόνµποργκ του 15ου 
αιώνα, που παραµένει άθικτο και έγινε γνωστό, καθώς ο Σαίξπηρ τοποθέτησε εκεί την πλοκή του Άµλετ. Βρίσκεται 
κοντά στην πόλη Χέλσινγκορ, περίπου 45 χιλιόµετρα από την Κοπεγχάγη. Θα ακολουθήσουµε την πανέµορφη 
παραλιακή διαδροµή που ονοµάζεται "∆ανέζικη Ριβιέρα". Συνεχίζουµε την περιήγησή µας προς το αναγεννησιακό 
παλάτι Φρεντερίκσµποργκ (Frederiksborg), το µεγαλύτερο της Σκανδιναβίας, που στεγάζει το Εθνικό Μουσείο της 
∆ανίας. Επιστροφή στην Κοπεγχάγη. ∆ιανυκτέρευση.  

  
4η µέρα: Κοπεγχάγη - Οντένσε, Μουσείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν - Κοπεγχάγη  
Πρωινή αναχώρηση για την Οντένσε στην οποία θα 
φθάσουµε µέσω της περίφηµης "Γέφυρας της 
Μεγάλης Ζώνης" (Great Belt, Storebælt) - ένας 
συνδυασµός γεφυρών και σηράγγων µήκους 18 
χιλιοµέτρων, που συνδέει το νησί Φούνεν (Φιονία, 
Fyn), όπου βρίσκεται η Οντένσε, µε το νησί Ζίλαντ 
(Ζηλανδία, Σγιέλαν, Sjælland), όπου βρίσκεται 
η Κοπεγχάγη. Η Οντένσε είναι η τρίτη µεγαλύτερη 
πόλη της ∆ανίας και γενέτειρα του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν (1805-1875). Εδώ θα ζήσουµε το "πνεύµα 
των Χριστουγέννων". Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό 
µεταφέρει την ατµόσφαιρα και το κλίµα της εποχής 
του πιο διάσηµου παραµυθά - στις αρχές του 19ου 
αιώνα - ενώ η πόλη είναι γεµάτη καλλιτέχνες και 
ήρωες των παραµυθιών του. Και φυσικά δεν θα 
παραλείψουµε να επισκεφθούµε το εκπληκτικό 
Μουσείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ένα κτίριο που 
µοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες των 
παραµυθιών του. Μέσα από καταπράσινους 
κήπους, κρυψώνες και δαιδαλώδεις διαδρόµους οι 
επισκέπτες "βιώνουν" τις πολυεπίπεδες ιστορίες και 
ανακαλύπτουν σε βάθος τους χαρακτήρες των 
ηρώων των παραµυθιών του (το κόστος εισόδου 
περιλαµβάνεται). Επιστροφή στην Κοπεγχάγη και 
απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
55ηη  µµέέρραα::   ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη  --  ΑΑθθήήνναα  
Χρόνος ελεύθερος το πρωί µέχρι την ώρα της 
αναχώρησής µας για το αεροδρόµιο και την 
επιβίβαση στην πτήση µας για την Αθήνα.  
  

  

  

  

  

  

  

  



ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς    

•Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι  •Το τετραήµερο πρόγραµµα δεν περιλαµβάνει την ελεύθερη µέρα •Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς::   99,,  2233,,  3300  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ      ~~    44,,  55  µµέέρρεεςς        
                  

  

99//1122  
  

2233,,  3300//1122  
Τιµή κατ΄ άτοµο 

       

  

44  µµέέρρεεςς  
  

  

55  µµέέρρεεςς  
  

∆ίκλινο 495 645 

3ο άτοµο έως 12 ετών 395 495 

Μονόκλινο 695 895 

     Έως 12 άτοκες δόσεις  
Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, φόροι πόλεων: + € 250  

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 µε την AEGEAN  (ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα) 

Επιβάρυνση Χριστουγεννιάτικου / Πρωτοχρονιάτικου ∆είπνου: € 150 κατ΄ άτοµο (χωρίς ποτά)  

∆ηλώσεις συµµετοχής για τα δείπνα έως 20/11  

  

ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  

� Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΑΘΗΝΑ µε AEGEAN AIRLINES   
 

 

1η µέρα A3 750    ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ   08.50΄ - 11.15΄ 
 

Οι πτήσεις µας 

9/12    

4η  µέρα A3 751    ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΑΘΗΝΑ 12.05΄ - 16.15΄ 

      & 
 

1η µέρα A3 750    ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 08.50΄ - 11.15΄ 
 

Οι πτήσεις µας 

23, 30/12   

 5η µέρα A3 753    ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΑΘΗΝΑ 17.00΄ - 21.05΄ 
 

� Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SCANDIC COPENHAGEN 4*     

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά   

� Εκδροµές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράµµατος  

� Εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο Τίβολι  

� Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Άντερσεν  

� Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

για τους εκδροµείς ως 75 ετών  

� Φ.Π.Α. 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι   

� Είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία και λοιπά 

αξιοθέατα, πέραν όσων αναγράφονται 

στα περιλαµβάνονται  

� Ποτά, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά στα 

ξενοδοχεία  

� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή 

αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ.  



 



11..  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  
 

Για το διάστηµα 28/02/2021-28/02/2022, µε το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO & 

INTERAMERICAN , ισχύουν τα εξής: 

 

ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ    
 

1. Απώλεια Ζωής από ατύχηµα έως 40.000€ 

2. Μόνιµη ολική ανικανότητα από ατύχηµα έως 10.000€ & Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % X 

έως 10.000€. 

3. Ιατροφαρµακευτικές εξωνοσοκοµειακές δαπάνες από ατύχηµα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€. 

4. Νοσοκοµειακά έξοδα από ατύχηµα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€. 

5α. Έξοδα αποστολής φαρµάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν µπορεί να τα προµηθευτεί τοπικά. 

5β. Βοήθηµα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€. 

6. Έξοδα επαναπατρισµού συνεπεία τραυµατισµού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα 

έξοδα έως Β΄ βαθµού συγγένειας (έως ένα άτοµο) αν απαιτηθεί. 

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην οργανωµένη εκδροµή µε 

Group , λόγω τραυµατισµού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόµου 

έως Β΄ βαθµού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο έως 

1500€ (Εξαιρούνται αποζηµιώσεις µε βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).  

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβληµα υγείας ή θανάτου σε µέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, 

αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελµατική στέγη. 

9. Ηµερήσιο νοσοκοµειακό επίδοµα από οξεία ασθένεια ή ατύχηµα (έως 30 ηµέρες) κατ’ άτοµο 100€. 

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαµονής-µεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω 

των 4 ωρών έως 500€. 

11. Απώλεια Αποσκευών από δηµόσιο µεταφορικό µέσο. 

      Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€. 

      Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€. 

12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€. 

13. Έξοδα για νοµική υποστήριξη έως 3.000€. 

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 

450€). 

15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€. 

16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωµατικές Βλάβες / Υλικές Ζηµίες / Οµαδικό Ατύχηµα έως 

10.000€ / 10.000€ / 10.000€. 

 

** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατοµικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιµοκατάλογος, 

µε τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.  

 

 

 

 



22..  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ      
 

1α. Καλύπτονται άτοµα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. 

1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής: 

- Έξοδα επαναπατρισµού µόνον από ατύχηµα ή θάνατο. 

- Απώλεια αποσκευών. 

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη. 

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών. 

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβληµα 

υγείας σε µέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα. 

- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην εκδροµή 
λόγω θανάτου ή σοβαρού συµβάντος σε Β΄ βαθµού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε 
συµβάν αφορά τον ίδιο. 
- Θάνατος από ατύχηµα. 

- Μόνιµη Ολική ανικανότητα από ατύχηµα. 

- Μόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου ανά άτοµο. 

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχηµα και που δεν 

προϋπήρχε και εµφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού. 

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή µε την προσκόµιση νοσοκοµειακών παραστατικών 
ή, εφόσον δεν υπάρχει νοσοκοµειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας. 
 
4. Για τις παροχές εξωνοσοκοµειακών & νοσοκοµειακών δαπανών καθώς και των εξόδων 
επαναπατρισµού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά. 
 
5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τροµοκρατικές ενέργειες µόνο για τα νοσοκοµειακά-
εξωνοσοκοµειακά έξοδα και επαναπατρισµό. 
 

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζηµίωση από αίτια σοβαρού τραυµατισµού ή ασθένειας, ορίζονται οι 
κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις: 
- Νοσηλεία σε ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκοµείο κατ’ ελάχιστο για µία διανυκτέρευση. 

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθηµερόν νοσηλεία για επεµβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική 

κλινική & κρατικό νοσοκοµείο. 

- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγµατα και σοβαρούς τραυµατισµούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής 
κλινικής ή κρατικού νοσοκοµείου. 
 
- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει 
πραγµατοποιηθεί από την 30η µέρα της προγραµµατισµένης αναχώρησης έως την ηµέρα αναχώρησης. 
 

- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζηµιώσεως, απαιτήσεις µε γνωµατεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη 

ιατρό. 

7. Για την αντιµετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συνιστούµε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή µε τον ασφαλιστικό τους φορέα για την 
έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. 
 

Συνιστούµε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες µια προαιρετική ασφάλιση µε τις καλύψεις και τα ποσά που 
επιθυµούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχηµάτων, αποσκευών κτλ., δεδοµένου ότι οι διεθνείς συµβάσεις 
περιορίζουν τις ευθύνες των µεταφορέων, την οποία µπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία µας µε 
κόστος ειδικά διαµορφωµένο για αυτούς 
 
 
 

 


