Αναχωρήσεις
24 Φεβρουαρίου – 1 Μαρτίου 2012 (Καθαρά Δευτέρα)
02-08 Μαρτίου 2012
16-22 Μαρτίου 2012

Τιμή
Κατ’άτομο σε δίκλινο: από 1.100€
Κατ’άτομο σε μονόκλινο: από 1.390€
Το Πρόγραμμα
1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΌΣΛΟ
Πτήση μέσω σταθμού για το
Όσλο. Άφιξη, check in στο
ξενοδοχείο
σας
και
Το
υπόλοιπο της ημέρας είναι στη
διάθεσή σας για μια εξ ιδίων
εξερεύνηση
της
όμορφης
πρωτεύουσας της Νορβηγάις,
ενώ αργά το απόγευμα σας
προτείνουμε να δειπνήσετε σε
κάποιο τοπικό εστιατόριο της
πόλης. Διανυκτέρευση.
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2Η ΗΜΕΡΑ: ΌΣΛΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο σας και η μέρα ελεύθερη για να δείτε όλα τα αξιοθέατα! Ανάμεσα στα πιο
σημαντικά αξιοθέατα είναι το Δημαρχείο της πόλης (Oslo rådhus), το πιο αναγνωρίσιμο κτίριο της πόλης
καθώς είναι το κτίριο που κάθε χρόνο απονέμεται το βραβείο Nobel Ειρήνης, τα Βασιλικά Ανάκτορα, το
μεσαιωνικό κέντρο και 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. Μπορείτε να δείτε επίσης το Μουσείο Ναυτιλίας
Βίκινγκ (Vikingskipshuset), που βρίσκεται στη χερσόνησο του Bygdoy, όπου θα θαυμάσετε τα σπουδαία
εκθέματα - πλοία που αποδεικνύουν τις ναυπηγικές και κατακτητικές ικανότητες των Βίκινγκς. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Μπορείτε να γνωρίσετε λίγο ακόμα την πρωτεύουσα της
πλούσιας Νορβηγίας. Στην πόλη αξίζουν ακόμα την προσοχή σας η Εθνική Πινακοθήκη με τα καλύτερα έργα
του Munch (και φυσικά τον πίνακα – ορόσημο «Κραυγή»), και το μοντέρνο και πολύβουο εμπορικό κέντρο
Akker Brigge το οποίο συγκεντρώνει μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια, μπαρ και νυκτερινά κέντρα της
πόλη. Ή μπορείτε να δείτε το Κάστρο Akershus (Akershus Festning), που είναι μεσαιωνικό κάστρο που
αποτελεί ιστορικό σύμβολο για την πόλη του Όσλο, το Νορβηγικό Μουσείο ιστορίας και πολιτισμού
(Λαογραφικό, Norsk Folkemuseum), και την παλιά εκκλησία του Aker , η ( Gamle Aker kirke), η παλιότερη
πέτρινη εκκλησία στην Σκανδιναβία και είναι επίσης και το παλιότερο κτίριο του Όσλο. Διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο σας στο Όσλο.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΌΣΛΟ - ΤΡΟΜΣΟ
Πρωινό μπουφέ και μετάβαση στο
αεροδρόμιο για την πτήση στο Τρόμσο,
(Tromsø), γνωστό και ως «Παρίσι του
Βορά»ή «Πρωτεύουσα της Αρκτικής»!
Στο Τρόμσο κατά τη διάρκεια του 19ου
αιώνα, Ρώσοι, Βρετανοί, Δανοί και
Γερμανοί έκαναν μια τελευταία στάση
με τα πλοία τους λίγο πριν
κατευθυνθούν προς τον Αρκτικό Κύκλο
για τις αποστολές τους! Είναι επίσης η
πόλη με το παλαιότερο πανεπιστήμιο
στον κόσμο. Άφιξη, check in στο
ξενοδοχείο σας και διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΟΜΣΟ
Πρωινό και η μέρα στην διάθεσή σας. Το Τρόμσο ως η μεγαλύτερη πόλη στην Αρκτική έχει μια μοναδική
ιστορία που αφορά τους πολικούς εξερευνητές, κυνήγι για θαλάσσιους ίππους και πολικές αρκούδες,
μεταφορά ξυλείας από τα Ρωσικά ποτάμια, εμπόριο και ορυχεία άνθρακα. Κατά την διάρκεια της
επίσκεψής σας εδώ, επισκεφτείτε το κέντρο Polaria που θα σας πάει σε ένα φανταστικό ταξίδι στο
θεαματικό σκηνικό του τοπίου του Σβάλμπαρντ! Δείτε τον Αρκτικό Καθεδρικό Ναό, ένα αρχιτεκτονικό
αριστούργημα και σήμα κατατεθέν της πόλης. Μπορείτε επίσης να κατευθυνθείτε προς το Beer Hall
(Ølhallen), την παλαιότερη πάμπ του Τρόμσο, και δημοφιλές σημείο συνάντησης ψαράδων, κυνηγών και
πολικών εξερευνητών. Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο σας.
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Αν θέλετε να ζήσετε από ακόμη πιο κοντά την Αρκτική, σας
προτείνουμε :
- Βόλτα με έλκηθρο χάσκι στο Αρκτικό Τρόμσο
Η διαδρομή μέσα από το χιόνι με τη συντροφιά των
ενθουσιασμένων χάσκι με τις παγωμένες βουνοκορφές σε
κοντινή απόσταση, είναι μια εικόνα που θα σας φέρει πιο
κοντά στα βήματα των πολικών εξερευνητών της ιστορίας!
Μην σας απογοητεύσει ο πάγος και το κρύο, γιατί σας
περιμένει στάση με δείπνο γύρω από την φωτιά ! Τιμή
κατ’άτομο : 190€. Διάρκεια: 4 ώρες.
- Jeep Safari αναζήτηση για το Βόρειο Σέλας
Το απόγευμα, ένας έμπειρος οδηγός θα σας συναντήσει στο
ξενοδοχείο σας και θα σας συνοδεύσει στη διαδρομή με ένα
Toyota rav 4 , που θα σας πάει στα πιο κατάλληλα σημεία
ώστε να γνωρίσετε την αρκτική και, αν είστε τυχεροί, να
ζήσετε μια μοναδική εμπειρία βλέποντας τα φώτα που
δημιουργεί το Βόρειο Σέλας να χορεύουν με φόντο τις λευκές
βουνοκορφές της αρκτικής Νορβηγίας! Τιμή κατ’άτομο :
160€. Διάρκεια: 5 ώρες.
- Snowmobile Safari στο φιόρδ Ullsfjord και στην οροσειρά
Lyngen Alps
Σε μια απόσταση μίας ώρας από το Τρόμσο υπάρχει ένας από
τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς για snowmobile και η
διαδρομή είναι μοναδικά όμορφη καθώς διασχίζετε το φιόρδ
Ullsfjord και την οροσειρά Lyngen Alps! Τιμή κατ’άτομο :
230€. Διάρκεια: 5 ώρες.
5Η ΗΜΕΡΑ: ΤΡΟΜΣΟ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Πρωινό μπουφέ και μετάβαση στο αεροδρόμιο του Τρόμσο για την πτήση σας για το Μπέργκεν μέσω Όσλο.
Άφιξη στην ‘μητρόπολη των Φιόρδ’ και check in στο ξενοδοχείο σας. Ώρα ελεύθερη για μια πρώτη βόλτα
στην εξαιρετικά όμορφη μεσαιωνική παλιά πόλη με τα ξύλινα γραφικά σπιτάκια και την ψαραγορά που
αριθμεί πολλούς αιώνες δραστήριας παρουσίας στην ζωή της πόλης.
6Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Πρωινό μπουφέ και ημέρα ελεύθερη! Από την αποβάθρα του Τελωνείου μπορείτε να δείτε το μεγαλύτερο
τμήμα της πόλης με το παλάτι του βασιλιά Haakon, τον πύργο Rozencrantz, το Μπρίγκεν και τους λόφους
του Μπέργκεν. Θα δείτε την εκκλησία της Αγίας Μαρίας του 12ου αιώνα και θα περπατήσετε στα σοκάκια
του Μπρίγκεν, με τα ξύλινα σπιτάκια, που ήταν η έδρα των Γερμανών εμπόρων της Χανσεατικής Ένωσης.
Σας προτείνουμε να ανεβείτε στον λόφο του Floien και να θαυμάστε την υπέροχη θέα και επιστρέψετε στην
πόλη μέσα από τα σκιερά μονοπάτια του λόφου! Το τελεφερίκ Fløibanen, σας παραλαμβάνει από το κέντρο
της πόλης, σας μεταφέρει στο Mount Fløyen με μια κούρσα 8 λεπτών στην κορυφή του Mount Fløyen και σε
υψόμετρο 320 m. και προσφέρει υπέροχη θέα στο Μπέργκεν και στα περίχωρα! Κάντε μια βόλτα, δείτε τα
μαγαζάκια με τα σουβενίρ και απολαύστε τη διασημότερη ατραξιόν του Μπέργκεν! Επίσης, προτείνουμε το
BERGEN AQUARIUM, καθώς όλες οι τοπικές διασημότητες είναι εδώ, στο Ενυδρείο που λειτουργεί από το
1960! Ανάλογα με τις ημέρες, μπορεί να υπάρχει Show με φώκιες ή να μπορείτε να ταΐσετε τους
Πιγκουίνους και τους Κυπρίνους! Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο σας.
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7Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΕΡΓΚΕΝ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο πτήση μέσω σταθμού για Αθήνα.
Περιλαμβάνει








Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Όσλο & Μπέργκεν – Αθήνα μέσω σταθμού.
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Όσλο – Τρόμσο.
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Τρόμσο - Μπέργκεν μέσω Όσλο.
Πρωινό μπουφέ καθημερινά .
Έξι (6) διανυκτερεύσεις συνολικά σε Ξενοδοχεία 4* κεντρικά στο Όσλο (2 νύχτες ), στο Τρόμσο (2
νύχτες) και στο Μπέργκεν (2 νύχτες)
Ενημερωτικά έντυπα
ΦΠΑ

Προαιρετικά
-

Βόλτα με έλκηθρο χάσκι στο Αρκτικό Τρόμσο: Τιμή κατ’άτομο : 190€.
Jeep Safari αναζήτηση για το Βόρειο Σέλας : Τιμή κατ’άτομο : 160€.
Snowmobile Safari στο φιόρδ Ullsfjord και στην οροσειρά Lyngen Alps : Τιμή κατ’άτομο : 230€.

Δεν Περιλαμβάνει
•
•
•

Φόρους αεροδρομίων
Ασφάλεια ταξιδιωτική & Εισόδους σε επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο.

Παρατηρήσεις
Το ταξίδι πραγματοποιείται ως ατομικό.
Η τιμή βασίζεται σε διαθεσιμότητα του αεροπορικού ναύλου.
Διαβάστε επίσης: Ταξίδια - Γενικοί όροι συμμετοχής.
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