Πάσχα στη Σκανδιναβία - Στοκχόλμη, Όσλο - 5
ημέρες στις ομορφότερες πόλεις του Βορρά.

Δυο από τις πιο μαγευτικές πρωτεύουσες της Σκανδιναβίας, ξεχωριστές σε ιστορία και
πολιτισμό, με απίστευτα λευκά τοπία και ηλιόλουστη άνοιξη, προκαλούν τον ταξιδιώτη να
ανακαλύψει τις εκπληκτικές ομορφιές τους! το συγκλονιστικό και αξιοζήλευτο Όσλο και η
πράσινη Στοκχόλμη, η καρδιά της Σκανδιναβίας, σας περιμένουν. Ένα ταξίδι που μαγεύει και
εντυπωσιάζει σε κάθε ευκαιρία!

Μοναδική αναχώρηση: 06-10/04/2018

Τιμές κατ’άτομο

5 ημέρες

Σε δίκλινο

760€

Επιβάρυνση μονοκλίνου

190€

Τιμή παιδιού έως 11 ετών σε έξτρα κρεβάτι
στο δωμάτιο των γονιών

600€

*Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 170€

Πάσχα στη Σκανδιναβία - Στοκχόλμη, Όσλο - 5
ημέρες στις ομορφότερες πόλεις του Βορρά.
Το Πρόγραμμα

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικολογική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη
Στοκχόλμη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν μας και αμέσως μετά ξεκινάει η πανοραμική
ξενάγηση της πόλης.

Η πρωτεύουσα της Σουηδίας είναι γνωστή και ως Βενετία του βορρά αφού είναι χτισμένη
πάνω σε 14 νησιά. Η Στοκχόλμη εντυπωσιάζει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη με την
εξαιρετική αρχιτεκτονική της, την απίστευτη καθαριότητα και τάξη που επικρατούν, τα
μεγάλα πάρκα και την εν γένει υποδειγματική οργάνωση της πόλης. Στην ξενάγησή μας θα
θαυμάσουμε την Παλιά Πόλη (Gamla Stan) με τα πλακόστρωτα στενά, το Βασιλικό παλάτι,
το Κοινοβούλιο και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό. Ακολουθεί το Δημαρχείο, ένα
ασυνήθιστα γοητευτικό κτίριο επηρεασμένο από διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς,
που έχει καθιερωθεί σαν εθνικό σύμβολο της χώρας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για
αγορές, (εξαιρετικά κρύσταλλα και υαλικά στα καταστήματα Kosta Boda & Orrefors), αλλά
και για επίσκεψη στα σπουδαία μουσεία της Στοκχόλμης. Επιλέξτε ανάμεσα στο Εθνικό
Μουσείο της Στοκχόλμης, στο ολοκαίνουργιο μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και στο μουσείο
Αρχιτεκτονικής στο μικροσκοπικό νησί Skeppsholmen, το υπαίθριο μουσείο - ζωολογικό
κήπο Skansen που αποτελεί ουσιαστικά μια μινιατούρα της ιστορίας της χώρας, στο νησί
Djurgarden. Ο πύργος του Δημαρχείου τέλος, με ύψος 106 μέτρα, προσφέρει την ωραιότερη
πανοραμική θέα της επιβλητικής αρχιτεκτονικής και των πάρκων της πόλης.

Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για να ανακαλύψετε τις
όμορφες γωνιές της πόλης μιας και αργεί πολύ να νυχτώσει!

2η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ UPPSALA - SIGTUNA
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Για τους λάτρεις των μουσείων, η Στοκχόλμη διαθέτει πάνω
από 70 μουσεία! Ένα από αυτά είναι το Vasamuseet, εδώ θα δείτε το εντυπωσιακό
Αυτοκρατορικό πολεμικό καράβι, που βγήκε από τα παγωμένα νερά της Βαλτικής ύστερα
333 χρόνια λησμονιάς, αξίζει επίσης να επισκεφθείτε την Galleri Asplund, όπου εκτίθενται
μακέτες από τις δημιουργίες του διάσημου Σουηδού αρχιτέκτονα Michael Asplund. Μια
διαδρομή με το μετρό, το οποίο συγκαταλέγεται στα αξιοθέατα της πόλης, είναι ένα άλλο
σημείο ενδιαφέροντος. Απόγευμα ελεύθερο. Επισκεφθείτε τους κήπους του Μίλλες, με τα
όμορφα γλυπτά του Σουηδού καλλιτέχνη.

Εναλλακτικά προτείνουμε προαιρετικά την εκδρομή Uppsala – Sigtuna.
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Επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν μας και ξεκινάμε για την επίσκεψη στην Ουψάλα με το
τεράστιο αστεροσκοπείο της, το διάσημο Πανεπιστήμιό της και τον μεγάλο Καθεδρικό του
14ου αιώνα. Σύντομη περιήγηση και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία
να επισκεφτούμε την αρχαιότερη πόλη της Σουηδίας με έτος ίδρυσης το 960 μ.Χ, τη
Sigtuna. Στην περιήγησή μας θα δούμε το μικρότερο δημαρχείο της Σουηδίας, το μουσείο
με την ιστορία του χωριού, τη λίμνη Μalaren που περνά μέσα από το χωριό. Μπορείτε να
χαλαρώσετε και να πιείτε μια ζεστή σοκολάτα το καφέ της θείας Brum ή στην τοπική
διάλεκτο Τant Burns Kaffestuga το οποίο λειτουργεί από το 1600 και προσφέρει αλμυρές
και γλυκές λιχουδιές και ζεστά ροφήματα. Έχει βραβευτεί ως ένας από τους καλύτερους
φούρνους και καφετέριες της χώρας Επιστροφή στη Στοκχόλμη.

Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΟΣΛΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και το μεσημέρι αναχώρηση με τα υπερσύχρονα τρένα του SJ για to
Όσλο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Εκμεταλλευτείτε το ελεύθερο απόγευμα για μια
πρώτη εξερεύνηση της πόλης. Ίσως να ξεκινήσετε με μια περιπλάνηση στο Σλότελ, την
Βασιλική κατοικία με τους κήπους. Στην πόλη αξίζουν ακόμα την προσοχή σας η Εθνική
Πινακοθήκη με τα καλύτερα έργα του Munch (και φυσικά τον πίνακα – ορόσημο
«Κραυγή»), το μοντέρνο και πολύβουο εμπορικό κέντρο Akker Brigge το οποίο
συγκεντρώνει μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια, μπαρ και νυκτερινά κέντρα της πόλη. Tο
Κάστρο Akershus (Akershus Festning), είναι μεσαιωνικό κάστρο και αποτελεί ιστορικό
σύμβολο για την πόλη του Όσλο, ανοιχτό και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, το Νορβηγικό
μουσείο ιστορίας και πολιτισμού (Λαογραφικό, Norsk Folkemuseum). Η παλιά εκκλησία του
Aker, Gamle Aker kirke, είναι η παλιότερη πέτρινη εκκλησία στην Σκανδιναβία αλλά και το
παλιότερο κτίριο του Όσλο.

4η μέρα: ΟΣΛΟ
Αφού απολαύσετε το πρωινό στο ξενοδοχείο ξεκινάμε για την ξενάγηση μας στην
Πρωτεύουσα την Νορβηγίας. Θα δούμε το Δημαρχείο (Oslo rådhus), το πιο αναγνωρίσιμο
κτίριο της πόλης καθώς είναι το κτίριο που κάθε χρόνο απονέμεται το βραβείο Nobel
Ειρήνης, τα Βασιλικά Ανάκτορα, θα διασχίσουμε το μεσαιωνικό κέντρο και θα
επισκεφθούμε το μεγαλοπρεπές πάρκο του Φρόγκνερ με τα εκπληκτικά γλυπτά του
Vigeland (Vigeland Sculpture Park). Η τεχνοτροπία των γλυπτών είναι χαρακτηριστική του
ύφους που διακρίνει τον δημιουργό τους και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Θα έχουμε
την ευκαιρία να δούμε επίσης το Μουσείο Ναυτιλίας Βίκινγκ (Vikingskipshuset), που
βρίσκεται στη χερσόνησο του Bygdoy, όπου θα θαυμάσουμε τα σπουδαία εκθέματα - πλοία
που αποδεικνύουν τις ναυπηγικές και κατακτητικές ικανότητες των Βίκινγκς (είσοδος
προαιρετική, δεν περιλαμβάνεται).
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Απόγευμα ελεύθερο. Μπορείτε να γνωρίσετε λίγο ακόμα την πρωτεύουσα της πλούσιας
Νορβηγίας. Διανυκτέρευση στο Όσλο.

5η μέρα: ΟΣΛΟ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό, λίγος ελεύθερος χρόνος, check out και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής στην Αθήνα.
Περιλαμβάνει


Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Στοκχόλμη / Όσλο – Αθήνα



Εισιτήρια Β! θέσης με το τρένο Στοκχόλμη – Όσλο



Δύο νύχτες διαμονή σε Α κατηγορίας ξενοδοχείο στην Στοκχόλμη



Δύο νύχτες διαμονή σε Α κατηγορίας ξενοδοχείο στο Όσλο



Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά



Μεταφορές από /προς αεροδρόμιο – ξενοδοχείο στην Στοκχόλμη



Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο στο Όσλο



Πανοραμικές ξεναγήσεις στην Στοκχόλμη και το Όσλο με Ελληνόφωνους η
Αγγλόφωνους ξεναγούς



Ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού



Μια χειραποσκευή



Πληροφοριακό φυλλάδιο για όλες τις περιοχές του ταξιδιού



ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνει


Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων: € 170 συνολικά.



Είσοδοι σε μουσεία & αξιοθέατα, ποτά και φιλοδωρήματα.



Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.

Καιρός
Στη Σουηδία η άνοιξη είναι ηλιόλουστη με μέση θερμοκρασία στους 13°C.

Στη Νορβηγία η άνοιξη είναι ευχάριστη με μέση θερμοκρασία 8°-13°C
Μην ξεχάσετε
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Σημαντικές Σημειώσεις:
1. Το ταξίδι πραγματοποιείται ως ομαδικό και έχει ελάχιστη συμμετοχή 12 άτομα.
2. Αν κριθεί απαραίτητο, το πρόγραμμα ενδέχεται να μεταβληθεί προς το συμφέρον
του γκρούπ και χωρίς να αλλάξουν οι προσφερόμενες υπηρεσίες.
3. Τα ξενοδοχεία είναι Α κατηγορίες (4* ) εντός των πόλεων.
4. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μίας επιπλέον κλίνης.
5. Ταξιδεύουμε εντός της Συνθήκης Σέγκεν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης / δεν είναι
απαραίτητο το διαβατήριο παρά μόνο η ταυτότητά μας [νέου τύπου].
Συμβουλές υγείας
Οι χώρες της Σκανδιναβίας δεν χρήζουν ιδιαίτερης πρόληψης (π.χ. εμβόλια), ωστόσο
προβλέψτε να φέρετε μαζί σας ρουχισμό ανάλογο της εποχής του χρόνου και μην ξεχάσετε
ομπρέλα!
Οικονομικές συναλλαγές
Στοκχόλμη Σουηδίας: Σουηδική Κορώνα «krona».

Νορβηγία: Το νόμισμα είναι η Κορώνα (krone – πληθυντικος kroner), NOK. Μια νορβηγική
κορώνα διαιρείται σε 100 ore. ( 1 ΝΟΚ = βλ. ισοτιμία ECB)

