
 
 
 
 
 
 

  ΣΣκκααννδδιιννααββιικκέέςς  ΆΆλλππεειιςς,,    
ΛΛααππωωννίίαα//ΒΒόόρρεειιαα  ΣΣοουυηηδδίίαα  κκααιι  ΝΝοορρββηηγγίίαα,,    

ΝΝηησσιιάά  ΛΛοοφφόόττεενν,,  ΒΒόόρρεειιοο  ΣΣέέλλααςς 
 

  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  µµεε  ΠΠααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό,,  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  ΠΠάάγγοουυ,,    

 

""ΣΣααφφάάρριι""  µµεε  ΧΧάάσσκκιιςς,,  ΦΦάάρρµµαα  ΤΤααρράάννδδωωνν  
  

  

1100  µµέέρρεεςς 
ΈΈνναα  ""ααρρκκττιικκόό""   ττααξξίίδδιι  γγεεµµάάττοο  σσυυννααρρππαασσττιικκέέςς  εεµµππεειιρρίίεεςς  µµέέσσαα  σσεε  ππααρρααµµυυθθέέννιιαα  ττοοππίίαα!! !! !! 

NNoorrtthheerrnn  LLiigghhttss  HHuunntt iinngg""   ~~  ""ΚΚυυννήήγγιι  ΒΒοορρεείίοουυ  ΣΣέέλλααοοςς""        

                                                                                                              AAuurroorraa  BBoorreeaall iiss  

ΈΈνναα  χχεειιµµωωννιιάάττιικκοο  ττααξξίίδδιι  µµεε  φφόόννττοο  ττοο  λλεευυκκόό!!  
  

ΕΕλλάάττεε  νναα  δδρραασσκκεελλίίσσοουυµµεε  µµααζζίί  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΣΣκκααννδδιιννααββιικκοούύ  ββοορρρράά!!  
  

ΣΣττοοκκχχόόλλµµηη  κκααιι  ΌΌσσλλοο  θθαα  µµααςς  δδεείίξξοουυνν  ττοο  αασσττιικκόό  ττοοππίίοο  ττωωνν  δδύύοο  χχωωρρώώνν,,          
ααπποοττεελλώώννττααςς    ττοονν  ππρρόόλλοογγοο  κκααιι  ττοονν  εεππίίλλοογγοο  ττοουυ  εεππιικκοούύ  ττααξξιιδδιιοούύ  µµααςς!!  

  
    

ΗΗ  ββοουυττιιάά  ααππόό  ττοο  ΠΠααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό  ξξεεππεερρννάά  κκάάθθεε  φφαανντταασσίίαα!!    
  

ΤΤοο  ΣΣααφφάάρριι  µµεε  ΧΧάάσσκκιιςς  θθαα  µµααςς  µµυυήήσσεειι  σσττηηνν  ππεερριιππέέττεειιαα..  
  

ΣΣττοο  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  ΠΠάάγγοουυ  θθαα  ααννττιικκρρίίσσοουυµµεε  ττοο  ααδδιιααννόόηηττοο!!    
  

ΟΟιι  ΣΣααάάµµιι  ((ΛΛάάππωωννεεςς))  σσττηη  ΦΦάάρρµµαα  µµεε  ττοουυςς  ττααρράάννδδοουυςς  θθαα  µµααςς  µµάάθθοουυνν  τταα  µµυυσσττιικκάά  ττοουυςς!!   
  

ΗΗ  ααννάάββαασσηη  µµεε  CChhaaii rr   LLii ff ttss//ΑΑννααββααττήήρρεεςς  σσττιιςς  ΣΣκκααννδδιιννααββιικκέέςς  ΆΆλλππεειιςς  κκααιι  σσττοο  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήρριιοο  
ττοουυ  ΒΒόόρρεειιοουυ  ΣΣέέλλααοοςς//AAuurroorraa  SSkkyy  SSttaatt iioonn  θθαα  µµααςς  σσυυννεεππάάρρεειι!!  

  

ΤΤοο  ΒΒόόρρεειιοο  ΣΣέέλλααςς  θθαα  µµααςς  δδεείίξξεειι  ππωωςς  ηη  φφύύσσηη  εείίννααιι  οο  κκααλλύύττεερροοςς  ζζωωγγρράάφφοοςς!!  
  

ΗΗ  ξξεεχχωωρριισσττήή  οοµµοορρφφιιάά  ττωωνν  ΛΛοοφφόόττεενν  θθαα  ααιιχχµµααλλωωττίίσσεειι  ττοονν  ννοουυ  κκααιι  ττηηνν  κκααρρδδιιάά  µµααςς!!  
  

ΗΗ  ββρρααδδιιννήή  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σσττοο  ΤΤρρόόµµσσοο  θθαα  κκλλεείίσσεειι  µµεε  ττοονν  κκααλλύύττεερροο  ττρρόόπποο  ττοο  ττααξξίίδδιι  µµααςς  
σσττοονν  ααρρκκττιικκόό  ββοορρρράά  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

ΟΟιι  κκααλλύύττεερρεεςς  σσττιιγγµµέέςς  µµααςς                      

  
  

��  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  µµεε  ΠΠααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό  κκααιι  ""κκοολλύύµµππιι""   µµεε  εειιδδιικκέέςς  σσττοολλέέςς  σστταα  ππααγγωωµµέένναα  ννεερράά!!  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  GGaammmmeellssttaadd//LLuulleeåå,,  ττοο  κκααλλύύττεερραα  δδιιααττηηρρηηµµέέννοο  ππααρράάδδεειιγγµµαα  εεννόόςς  ττύύπποουυ  

ππόόλληηςς  πποουυ  ήήτταανν  κκάάπποοττεε  εευυρρέέωωςς  δδιιααδδεεδδοοµµέέννοο  σσεε  όόλληη  ττηη  ΒΒόόρρεειιαα  ΣΣκκααννδδιιννααββίίαα  

��  ΣΣααφφάάρριι  µµεε  ΧΧάάσσκκιιςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  22,,55  ωωρρώώνν  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  εεννττυυππωωσσιιαακκόό  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  ααππόό  ππάάγγοο,,  έένναα  εεφφήήµµεερροο  κκααιι  µµοοννααδδιικκόό  έέρργγοο  ττέέχχννηηςς    

��  ΑΑννάάββαασσηη  µµεε  CChhaaii rr   LLii ff ttss  ((ααννααββααττήήρρεεςς))  σσττιιςς  ΣΣκκααννδδιιννααββιικκέέςς  ΆΆλλππεειιςς  κκααιι  σσττοο  ππεερρίίφφηηµµοο  

AAuurroorraa  SSkkyy  SSttaatt iioonn,,  ττοο  ΠΠααρρααττηηρρηηττήήρριιοο  ττοουυ  ΒΒόόρρεειιοουυ  ΣΣέέλλααοοςς  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσεε  ττοοππιικκήή  ΦΦάάρρµµαα  ΤΤααρράάννδδωωνν    

��  ΕΕξξεερρεεύύννηησσηη  ττωωνν  µµααγγεευυττιικκώώνν  ΝΝηησσιιώώνν  ΛΛοοφφόόττεενν  κκααιι  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ιισσττοορριικκόό//λλααοογγρρααφφιικκόό  

µµοουυσσεείίοο  LLooffoottrr   VViikkiinngg    

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  υυππέέρροοχχοο  ΚΚααθθεεδδρριικκόό  ννααόό  ττοουυ  ΤΤρρόόµµσσοο  --  οορρόόσσηηµµοο  ττηηςς  ππόόλληηςς  

��  ΒΒρρααδδιιννήή  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σσττοο  ΤΤρρόόµµσσοο  µµεε  δδεείίππννοο  εενν  ππλλωω  κκααιι  µµεε  ττηηνν  εελλππίίδδαα  θθέέαασσηηςς  ττοουυ  

ΒΒόόρρεειιοουυ  ΣΣέέλλααοοςς  γγιιαα  αακκόόµµαα  µµίίαα  φφοορράά!!    

��  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΣΣοουυηηδδίίααςς,,  ττηηνν    ΣΣττοοκκχχόόλλµµηη  

��  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ππεερρίίφφηηµµοο  ΜΜεεττρρόό  ττηηςς  ΣΣττοοκκχχόόλλµµηηςς,,  οο  σσττααθθµµόόςς  TTeennssttaa,,  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  

κκοοσσµµεείίττααιι  µµεε  ττοουυςς  σσττίίχχοουυςς  ττοουυ  ΈΈλλλληηνναα  πποοιιηηττήή  ΓΓιιάάννννηη  ΡΡίίττσσοουυ    

��  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΝΝοορρββηηγγίίααςς,,  ττοο  ΌΌσσλλοο  

��  ΠΠττήήσσεειιςς  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ--ΣΣΤΤΟΟΚΚΧΧΟΟΛΛΜΜΗΗ,,  ΟΟΣΣΛΛΟΟ--ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ  

��  ∆∆ύύοο  εεσσωωττεερριικκέέςς  ππττήήσσεειιςς::   ΣΣΤΤΟΟΚΚΧΧΟΟΛΛΜΜΗΗ--ΛΛΟΟΥΥΛΛΕΕΟΟ  ((ΣΣοουυηηδδίίαα)),,  ΤΤΡΡΟΟΜΜΣΣΟΟ--ΟΟΣΣΛΛΟΟ  ((ΝΝοορρββηηγγίίαα))  

��  ΕΕννννέέαα  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  εεππιιλλεεγγµµέένναα  ξξεεννοοδδοοχχεείίαα  44**  

��  ΈΈµµππεειιρροοςς  ΈΈλλλληηννααςς  ααρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  

 
 
  

AAuurroorraa  BBoorreeaalliiss  



 

11ηη  µµέέρραα::   ΑΑθθήήνναα  --  ΣΣττοοκκχχόόλλµµηη,,  ΠΠεερριιήήγγηησσηη    88//33  
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Σουηδίας, την Στοκχόλµη, το "διαµάντι του 
βορρά" ή την "Βενετία του Βορρά", όπως επονοµάζεται, καθώς είναι κτισµένη πάνω σε 14 νησιά. Άφιξη και 
σύντοµη περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περπατήσουµε στην Παλιά Πόλη, την 
περίφηµη Γκάµλα Σταν (Gamla Stan), την οµορφότερη µεσαιωνική πόλη της Βόρειας Ευρώπης και θα 
δούµε το Ανάκτορο, το Κοινοβούλιο, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό, το µουσείο Νόµπελ αφιερωµένο στο 
οµώνυµο βραβείο και τον εµπνευστή του Άλφρεντ Νόµπελ, το ∆ηµαρχείο, την Όπερα κ.ά. Θα 
επισκεφθούµε επίσης το περίφηµο Μετρό της Στοκχόλµης, ο σταθµός Tensta του οποίου κοσµείται µε τους 
στίχους του ποιήµατος "Γράµµα στον Ζολιό-Κιουρί" του Έλληνα ποιητή Γιάννη Ρίτσου: "Να βάζουν όλη 
την καρδιά τους για τη λευτεριά και την 
ειρήνη". Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
22ηη  µµέέρραα::   ΣΣττοοκκχχόόλλµµηη  --  ΛΛοούύλλεεοο,,  ΠΠττήήσσηη,,  
ΠΠεερριιήήγγηησσηη,,  ΣΣααφφάάρριι  µµεε  ΧΧάάσσκκιιςς  --  ΕΕββεερρκκάάλλιιξξ  99//33    
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για 
Λούλεο (Luleå). Η πόλη είναι κτισµένη στις 
ακτές του Βοθνιακού κόλπου, του 
βορειότερου κόλπου της Βαλτικής 
θάλασσας, που βρίσκεται µεταξύ της 
δυτικής ακτής της Φινλανδίας και της 
ανατολικής ακτής της Σουηδίας. Ο κόλπος 
έχει µήκος 725 χιλιόµετρα, πλάτος 80-240 
χιλιόµετρα, µέσο βάθος 60 µέτρα και 
µέγιστο βάθος 295 µέτρα. Φθάνοντας θα 
επισκεφθούµε την Gammelstad  (Παλιά 
Πόλη), που βρίσκεται κοντά στην Luleå και 
αποτελεί το καλύτερα διατηρηµένο 
παράδειγµα ενός τύπου πόλης που ήταν 
κάποτε ευρέως διαδεδοµένο σε όλη τη 
βόρεια Σκανδιναβία. Στο κέντρο της 
βρίσκεται η εκκλησία Nederluleå του 15ου 
αιώνα που περιβάλλεται από 424 ξύλινα 
σπίτια. Από το 1996 η Gammelstad 
βρίσκεται από την αιγίδα της UNESCO. Στη 
συνέχεια θα µεταβούµε σε ένα αγρόκτηµα 
για να συναντήσουµε τα υπέροχα σκυλιά 
χάσκις, να ενηµερωθούµε για τη ζωή τους 
και την φύση της περιοχής, αλλά και για µια 
συγκλονιστική αρκτική εµπειρία: το "σαφάρι 
µε χάσκις", είναι µια µεγάλη διαδροµή 
διάρκειας 2,5 ωρών, που θα διανύσουµε µε 
έλκηθρο που το σέρνουν τα πανέµορφα χάσκις! Συνεχίζουµε για το Εβερκάλιξ (Överkalix), που βρίσκεται 
στην καρδιά της Σουηδικής Λαπωνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 



  

33ηη  µµέέρραα::   ΕΕββεερρκκάάλλιιξξ,,  ΦΦάάρρµµαα  ΤΤααρράάννδδωωνν,,  
ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  µµεε  ΠΠααγγοοθθρρααυυσσττιικκόό    1100//33  
Πρωινή επίσκεψη σε τοπική Λαπωνική φάρµα 
ταράνδων, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να 
γνωρίσουµε τον τρόπο ζωής των Σαάµι 
(Λαπώνων). Στη συνέχεια µας περιµένει µια 
συναρπαστική εµπειρία: η εκπληκτική 
Κρουαζιέρα µε παγοθραυστικό! Ειδικές 
θερµικές στολές διατίθενται σε όλους όσους 
επιθυµούν να βουτήξουν στα παγωµένα νερά 
κατά την στάση που θα πραγµατοποιήσει το 
πλοίο - µια εµπειρία από µόνη της! Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  
  

44ηη  µµέέρραα::   ΕΕββεερρκκάάλλιιξξ  --  ΚΚιιρροούύνναα,,  ΞΞεεννοοδδοοχχεείίοο  ΠΠάάγγοουυ  --  ΑΑµµππίίσσκκοο,,  AAuurroorraa  SSkkyy  --  ΝΝάάρρββιικκ    1111//33  
Νωρίς σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε οδικώς 
για την βορειότερη πόλη της Σουηδίας, την 
Κιρούνα, που βρίσκεται στην Σουηδική Λαπωνία. 
Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας θα κάνουµε 
µία παράκαµψη για να επισκεφθούµε το 
περίφηµο ξενοδοχείο από πάγο, που βρίσκεται 
στο χωριό Γιουκασγιάρβι (Jukkasjärvi, 17 
χιλιόµετρα από την Κιρούνα). Κατασκευάστηκε 
για πρώτη φορά το 1989 και διαφηµίσθηκε ως "το 
µεγαλύτερο ιγκλού του κόσµου". 
Ανακατασκευάζεται κάθε χειµώνα από 
επιλεγµένους καλλιτέχνες - η κατασκευή του 
απαιτεί περίπου 8 εβδοµάδες - και αποτελεί 
µείζονα τουριστικό πόλο έλξης. Συνεχίζουµε για 
την Κιρούνα (Kiruna), που βρίσκεται σε 
απόσταση 145 χιλιοµέτρων βορείως του Αρκτικού 
Κύκλου. Μετά την σύντοµη παραµονή µας θα 
αναχωρήσουµε για το Αµπίσκο, όπου µας 
περιµένει µία ακόµα συναρπαστική εµπειρία: η 
άνοδός µας µε Chair Lifts (αναβατήρες) στις 
Σκανδιναβικές Άλπεις και στο περίφηµο Aurora 
Sky Station , το Παρατηρητήριο του Βόρειου 
Σέλαος (Aurora Borealis), που είναι παγκοσµίως 
γνωστό ως ένας από τους καλύτερους τόπους 
θέασης του φαντασµαγορικού αυτού φαινοµένου. 
Μετά την ενηµέρωση και τις σχετικές 
πληροφορίες από τους επιστήµονες του σταθµού, 
θα αναζητήσουµε τους "ουράνιους χορευτές" και 
θα απολαύσουµε το δείπνο µας. Ελπίζοντας ότι 
θα είµαστε οι τυχεροί που θα έχουµε αντικρίσει το µοναδικό υπερθέαµα του Βορείου Σέλαος, θα 
συνεχίσουµε τη διαδροµή µας µέχρι την νορβηγική πόλη Νάρβικ, που είναι και ένα από τα σηµαντικότερα 
λιµάνια της χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
  



  
55ηη  µµέέρραα::   ΝΝάάρρββιικκ  --  ΣΣββόόλλββεερρ//ΝΝηησσιιάά  ΛΛοοφφόόττεενν    1122//33  
Σήµερα θα αναχωρήσουµε για τα 
περίφηµα νησιά Λοφότεν, ένα µαγευτικό 
αρχιπέλαγος της Βόρειας Νορβηγίας. 
Άφιξη στο Σβόλβερ (Svolvær), την 
πρωτεύουσα των νησιών Λοφότεν και 
εµπορικό τους κέντρο χάρη στο λιµάνι 
του. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
  
66ηη  µµέέρραα::   ΣΣββόόλλββεερρ//ΝΝηησσιιάά  ΛΛοοφφόόττεενν    1133//33  
Η σηµερινή µέρα είναι αφιερωµένη στην 
εξερεύνηση των νησιών Λοφότεν, που το 
2007 το National Geographic Traveler τα 
κατέταξε στην 3η θέση ανάµεσα στους πιο 
δελεαστικούς νησιωτικούς προορισµούς 
στον κόσµο! Θα θαυµάσουµε τα 
χιονοσκεπή βουνά, θα δούµε τα γραφικά 
ψαροχώρια Henningsvær, Reine και Å 
στους µυχούς των φιόρδ µε τα 
χρωµατιστά ξύλινα σπιτάκια που οι ντόπιοι ονοµάζουν "rorbuer" και θα επισκεφθούµε το 
ιστορικό/λαογραφικό µουσείο Lofotr Viking, για να µάθουµε την ιστορία και τον τρόπο ζωής των κατοίκων 
του αρχιπελάγους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
77ηη  µµέέρραα::   ΣΣββόόλλββεερρ//ΝΝηησσιιάά  ΛΛοοφφόόττεενν  --  ΤΤρρόόµµσσοο,,  ΠΠεερριιήήγγηησσηη        1144//33    
Πρωινή αναχώρηση για την αρκτική πρωτεύουσα, το Τρόµσο, την µεγαλύτερη πόλη της Βόρειας 
Νορβηγίας. Το Τρόµσο ήταν η βάση εξερευνητών της Αρκτικής κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Εδώ, 
Ρώσοι, Βρετανοί, ∆ανοί και Γερµανοί έκαναν µια τελευταία στάση µε τα πλοία τους λίγο πριν κατευθυνθούν 
προς τον Αρκτικό Κύκλο για τις αποστολές τους. Άφιξη, πανοραµική περιήγηση της πόλης και επίσκεψη 
στον υπέροχο Καθεδρικό ναό - ορόσηµο της πόλης (Arctic Cathedral). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
  
  
  

……""ΟΟ  ΝΝάάγγκκεελλ  ΧΧάάρρµµπποορρ,,    
ππλλοοίίααρρχχοοςς  σσεε  φφοορρττηηγγάά  κκααρράάββιιαα,,  
ααφφοούύ  ττοονν  κκόόσσµµοο  γγύύρριισσεενν  οολλόόκκλληηρροο,,    
µµιιαα  µµέέρραα  κκοουυρράάσσττηηκκεε  κκιι  ααππόόµµεειιννεε    
ππιιλλόόττοοςς  σσττοο  ΚΚοολλόόµµπποο..  
ΜΜαα  ππάάνντταα  σσυυλλλλοογγιιζζόότταανν  ττηη  µµαακκρριιννήή  ττοουυ  
χχώώρραα  κκααιι  τταα  ννηησσιιάά  πποουυ  `̀ννααιι  γγεεµµάάτταα  
θθρρύύλλοουυςς,,  τταα  ΛΛοοφφοούύττεενν"" ..    
                                                                                    ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααββββααδδίίααςς  
 



  
88ηη  µµέέρραα::   ΤΤρρόόµµσσοο,,  ΒΒρρααδδιιννήή  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  µµεε  δδεείίππννοο    
ΠΠρροοααιιρρεεττιικκάά::   ΣΣααφφάάρριι  µµεε  SSnnoowwmmoobbii lleess      1155//33  
Για τον ελεύθερο χρόνο σας σήµερα σας 
προτείνουµε να λάβετε µέρος σε ένα σαφάρι µε 
snowmobiles (µηχανοκίνητα σκούτερ χιονιού).  
Αργά το απόγευµα θα αναχωρήσουµε για µια 
µαγευτική Κρουαζιέρα αναζητώντας και πάλι το 
µαγευτικό Βόρειο Σέλας και απολαµβάνοντας το 
δείπνο µας εν πλω. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
99ηη  µµέέρραα::  ΤΤρρόόµµσσοο  --  ΌΌσσλλοο,,  ΠΠττήήσσηη,,  ΠΠεερριιήήγγηησσηη    1166//33  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και επιβίβαση στην 
πτήση για την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το 
Όσλο, που βρίσκεται στο νότιο τµήµα της 
χώρας, στον µυχό του οµώνυµου φιόρδ. Από το 
1624 έως το 1924 η πόλη ονοµαζόταν 
Χριστιανία (Christiania ή Kristiania) προς τιµήν 
του βασιλιά Χριστιανού ∆΄. Άφιξη και ξενάγηση 
στην πόλη κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούµε µεταξύ άλλων το Κοινοβούλιο, το 
νεοκλασικού ρυθµού Παλάτι, το µοντέρνο 
∆ηµαρχείο, τον γοτθικό Καθεδρικό ναό, την 
πανέµορφη Όπερα, το πάρκο Φρόγκνερ µε τα 
περίφηµα γλυπτά του Βίγκελαντ από γρανίτη 
και σφυρηλατηµένο σίδερο κ.ά. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
1100ηη  µµέέρραα::   ΌΌσσλλοο  --  ΑΑθθήήνναα    1177//33  
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και επιβίβαση στην 
πτήση µας για την Αθήνα.  
ΈΈνναα  υυππέέρροοχχοο  ττααξξίίδδιι  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε,,  
όόµµωωςς  οοιι  εεµµππεειιρρίίεεςς  κκααιι  οοιι  εειικκόόννεεςς  ττοουυ  θθαα  
µµααςς  σσυυννοοδδεεύύοουυνν  γγιιαα  ππάάνντταα!!    
  



ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  

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

παραλειφθεί κάτι.  

� Στα δείπνα δεν περιλαµβάνονται τα ποτά.  

� Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.  

 
 

ΑΑννααχχώώρρηησσηη::   88  ΜΜααρρττίίοουυ      ~~      1100  µµέέρρεεςς  
 
 

  

  Έως 12 άτοκες δόσεις 
  

**  ΚΚρράάττηησσηη  µµεε  ππρροοκκααττααββοολλήή    

  

ΠΠρροοααιιρρεεττιικκόό  ΣΣααφφάάρριι  µµεε  SSnnoowwmmoobbii lleess::   220000  €€        

Φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, φόροι πόλεων: ++  €€  550000  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΤΤιιµµήή  κκααττ΄́  άάττοοµµοο    

γγιιαα  γγκκρροουυππ  88--1111  ααττόόµµωωνν  

ΤΤιιµµήή  κκααττ΄́  άάττοοµµοο    

γγιιαα  γγκκρροουυππ  1122++  ααττόόµµωωνν  

 EEaarr llyy  

BBooookkiinngg  

έέωωςς  2211//11//2222  

ΚΚρράάττηησσηη**    

ααππόό  2222//0011//2222  

έέωωςς  0022//0022//2222    

ΚΚρράάττηησσηη**    

µµεεττάά  ττιιςς  

0033//0022//2222  

EEaarr llyy  

BBooookkiinngg  

έέωωςς  2211//11//2222  

ΚΚρράάττηησσηη**    

ααππόό  2222//0011//2222  

έέωωςς  0022//0022//2222    

ΚΚρράάττηησσηη**    

µµεεττάά  ττιιςς  

0033//0022//2222  

 

∆ίκλινο 

  

33114400  33334400  33444400  22884400  33004400  33114400  

 

3ο άτοµο 

έως 12 ετών 
 

22994400  33114400  33224400  22664400  22884400  22994400  

 

Μονόκλινο 

 

33774400  33994400  44004400  33444400  33664400  33774400  



ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  

� Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ΟΣΛΟ-ΑΘΗΝΑ µε LUFTHANSA  

� ∆ύο εσωτερικές πτήσεις: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΛΟΥΛΕΟ (Σουηδία), ΤΡΟΜΣΟ-ΟΣΛΟ (Νορβηγία) 
 

LH1757 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 06:10 - 07:45  1η µέρα 08/03 
LH2490 ΜΟΝΑΧΟ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 08:55 - 11:10  

2η µέρα 09/03 D8 4035 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΛΟΥΛΕΟ  08:40 - 10:00  

9η µέρα 16/03 DY 323  ΤΡΟΜΣΟ - ΟΣΛΟ 09:05 - 11:05  

LH 861  ΟΣΛΟ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  13:10 - 15:20  

 
Οι πτήσεις µας  

 10η µέρα 17/03 
LH1284 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 16:50 - 20:35  

 

 

� Εννέα διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4*  

� Ηµιδιατροφή καθηµερινά εκτός από Στοκχόλµη και Όσλο    

� Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδροµές βάσει προγράµµατος  

� Κρουαζιέρα µε παγοθραυστικό!  

� Σαφάρι µε χάσκις  

� Ανάβαση µε Chair Lifts ( αναβατήρες) 

στις Σκανδιναβικές Άλπεις και στο 

περίφηµο Aurora Sky Station, το 

Παρατηρητήριο του Βόρειου Σέλαος  

� Επίσκεψη σε Φάρµα Ταράνδων  

� Επίσκεψη στο ξενοδοχείο από πάγο 

στο Γιουκασγιάρβι  

� Εξερεύνηση των µαγευτικών Νησιών 

Λοφότεν  

� Επίσκεψη στον υπέροχο Καθεδρικό 

ναό του Τρόµσο  

� Βραδινή Κρουαζιέρα στο Τρόµσο µε 

δείπνο εν πλω  

� Επίσκεψη στο περίφηµο Μετρό της 

Στοκχόλµης 

� Έµπειρος αρχηγός-συνοδός του 

γραφείου µας 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

για τους εκδροµείς έως 75 ετών 

� Φ.Π.Α.  
 
 

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι    

� Φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά και ό,τι δεν αναγράφεται στο αναλυτικό 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 
 
 
 

 

 

 


