
 

Διάρκεια: 8 ημέρες 
Αναχωρήσεις:  20–27/8/22  & 24-31/08/2022 
 

Σουηδία – Νορβηγία – Δανία 
 

Επισκεπτόμαστε τρεις  από τις ομορφότερες χώρες της Σκανδιναβίας, ξεχωριστές για την 
ιστορία και τον πολιτισμό τους, με απίστευτα  τοπία και ηλιόλουστα φωτεινά καλοκαίρια, 
που προκαλούν κάθε ταξιδιώτη να τις ανακαλύψει.  
Ξεκινάμε από την  Στοκχόλμη, την «ανοιχτή» πρωτεύουσα της Σουηδίας, που εντυπωσιάζει 
ακόμα και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη με την καινοτομία, το design, την καθαριότητα και 
την αρχιτεκτονική της.  
Το Όσλο θα σας γεμίσει με ενέργεια μέσα από τις νεανικές γειτονιές του, τη γαστρονομία , 
τα καταπράσινα τοπία και την κουλτούρα του.  
Σειρά έχει το μεσαιωνικό Μπέργκεν, η υπέροχη αυτή πόλη Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, και τα Νορβηγικά Φιόρδ με τα απόκρημνα  βουνά και  τους  καταρράκτες, 
ένα απερίγραπτο σκηνικό που  μπορεί να θαυμάσει κανείς, διακοσμημένα ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα με μικροσκοπικά χωριά και  φάρμες που συμπληρώνουν  αρμονικά στο τοπίο!  
Καταλήγουμε στην χαρούμενη Κοπεγχάγη  της μικρής γοργόνας και των παραμυθένιων 
Tivoli Gardens. Ένα ταξίδι που θα σας μαγέψει! 
  
 
 
 
 

Highlights 

 Ξενάγηση της Στοκχόλμης με σκάφος, η πόλη υπό ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα 
 Είσοδος στο περίφημο μουσείο Vaasa στην Στοκχόλμη. Tο μουσείο με την μεγαλύτερη 

επισκεψιμότητα στη Σκανδιναβία με το καλύτερα διατηρημένο πλοίο του 17ου αιώνα στον 
κόσμο 

 Μεσαιωνικό Μπέργκεν  και  Λόφος Floyen  - η θέα της πόλης του Μπέργκεν από την 
κορυφή του λόφου Floyen , από τις πιο δυνατές στιγμές του ταξιδιού 

 Κρουαζιέρα στο πιο εντυπωσιακό φιόρδ της Νορβηγίας, το Σόγκνεφιορντ 
 «Οδοντωτό» τρενάκι από το Myrdal, μέσα από μια θαυμάσια διαδρομή, στο Flam 
 Ζωηρό και πολύχρωμο Nyhavn , η πιο ζωντανή γειτονιά της Κοπεγχάγης 
 

 
 
 



 

 
 

 
Πρόγραμμα Εκδρομής 

 
1η ημέρα: Αθήνα – Στοκχόλμη 
Αναχώρηση για την οικολογική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη Στοκχόλμη. Γνωστή και ως 
«Βενετία του Βορρά», είναι χτισμένη πάνω σε 14 νησιά. Άφιξη και ξενάγηση τριών   ωρών 
για να ανακαλύψουμε τις όμορφες γωνιές της πόλης. Ξεκινάμε από  το Βασιλικό Παλάτι, το 
Κοινοβούλιο και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το 
Δημαρχείο (Stockholms Stadshus), ένα ασυνήθιστα γοητευτικό κτίριο επηρεασμένο από 
διαφορετικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς, που έχει καθιερωθεί σαν εθνικό σύμβολο της 
χώρας. Ο πύργος του Δημαρχείου, με ύψος 106 μέτρα, προσφέρει την ωραιότερη 
πανοραμική  θέα στην επιβλητική αρχιτεκτονική και τα πάρκα της πόλης. Ένα από τα πιο 
διάσημα μουσεία είναι το Vasamuseet, με το εντυπωσιακό αυτοκρατορικό πολεμικό πλοίο 
Vasa, το οποίο ανασύρθηκε από το βυθό του λιμανιού της πόλης μετά από 333 χρόνια. 
Είσοδος(περιλαμβάνεται) για να θαυμάσουμε το πλοίο από κοντά. Μετά το τέλος της 
ξενάγησης, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Πιείτε τον καφέ σας ή 
ένα ποτό σε κάποιο γραφικό καφέ  στην Παλιά Πόλη (Gamla Stan), με τα πλακόστρωτα 
στενά χαζεύοντας το πλήθος. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: Στοκχόλμη – Περιπλάνηση κάτω από τις γέφυρες της πόλης 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας  και σήμερα θα απολαύσουμε την τέλεια περιήγηση στα 
αξιοθέατα της Στοκχόλμης με σκάφος. Θα δούμε την πόλη στα καλύτερα της από μία 
διαφορετική οπτική - μέσα από το νερό. Επιβίβαση στο σκάφος και ξενάγηση στα πιο 
διάσημα αξιοθέτα της πόλης. Ταξιδεύοντας κάτω από δώδεκα γέφυρες,  περνάμε από πολλά 
δημοφιλή αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος της Στοκχόλμης. Θα δούμε την Παλιά Πόλη, 
το Södermalm, τα νησάκια Lilla και τη Stora Essingen στην λίμνη Malaren, τη νέα περιοχή 
Hammarby Sjöstad και τα καταπράσινα πάρκα του Djurgården να γλιστρούν δίπλα μας, ενώ 
χαλαρώνουμε στο κατάστρωμα. Το απόγευμα μπορείτε να επισκεφθείτε τους κήπους του 
Μίλλες (Millesgården), με τα όμορφα γλυπτά του Σουηδού καλλιτέχνη. Αν σας ενδιαφέρει η 
φωτογραφία, αξίζει να επισκεφθείτε το Μουσείο Φωτογραφίας (Fotografiska), το οποίο 
φιλοξενεί προσωρινές εκθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Tip: το μετρό, γεμάτο 
ιδιαίτερους σταθμούς, είναι ένας μοναδικός τρόπος να βιώσετε τον παλμό της πόλης. 
Διανυκτέρευση. 



 

 
 
 
 
3η ημέρα: Στοκχόλμη – Όσλο – Akker Brygge 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και  αναχώρηση για το Όσλο. Μέσα από μια υπέροχη διαδρομή, 
όπου θα θαυμάσουμε τα μαγικά Σκανδιναβικά τοπία και θα κάνουμε στάσεις σε επιλεγμένα 
σημεία, φτάνουμε στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Εκμεταλλευτείτε το ελεύθερο 
απόγευμα για μια πρώτη εξερεύνηση της πόλης. Το Όσλο είναι η πιο κοσμοπολίτικη 
Σκανδιναβική πρωτεύουσα και μια από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με 
έκταση 450 τετραγωνικά μέτρα, ωστόσο έχει μικρό – συγκριτικά - πληθυσμό. Ναυτική και 
καταπράσινη, ιστορικά ελκυστική, είναι η 
παλαιότερη Σκανδιναβική πρωτεύουσα - ιδρύθηκε 
περίπου το 1050 – και βρίσκεται σε καταπληκτική 
τοποθεσία, στην κορυφή ενός φιόρδ 110 
χιλιομέτρων. Μεσαιωνικά κτήρια όπως το 
Akershus Slott, το Δημαρχείο στο αρχιτεκτονικό 
στυλ του 1930 (Rådhus) και το Βασιλικό Παλάτι 
«Slott»,  συγκαταλέγονται στα πιο εμβληματικά 
αξιοθέατα. Η ανάπτυξη των νεώτερων χρόνων,  
λόγω των κοιτασμάτων πετρελαίου στην Βόρεια 
Θάλασσα (1960),  έχει μεταμορφώσει 
αρχιτεκτονικά  την πρωτεύουσα με κινητικά 
εμπορικά λιμάνια και τη μίξη του παλιού και του 
νέου αρχιτεκτονικού στιλ. Με μισό εκατομμύριο 
πληθυσμό, μαγαζιά που μένουν ανοιχτά μέχρι 
αργά και κοσμοβριθείς δρόμους, καφέ και 
εστιατόρια, σίγουρα αφήνει σε όλους μια 
κοσμοπολίτικη γεύση. Διανυκτέρευση. 
 
 
 
4η ημέρα: Όσλο  
Αφού απολαύσoυμε  το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, ξεκινάμε για την  ξενάγηση της πόλης. 
Σήμερα θα επισκεφθούμε όλα τα αξιοθέατα και ανάμεσά τους τα Βασιλικά Ανάκτορα, το 
μεσαιωνικό κέντρο και το μεγαλοπρεπές πάρκο του Φρόγκνερ με τα εκπληκτικά γλυπτά του 
Vigeland (Vigeland Sculpture Park). Μετάβαση στη Χερσόνησο του Bygdoy. Εδώ βρίσκεται 
το Εθνογραφικό Μουσείο, με σπίτια και γενικά οικήματα που μεταφέρθηκαν από όλη την 



 

Νορβηγία. Στην χερσόνησο βρίσκονται το 
Μουσείο του Φραμ (Fram Museum),  του Κον 
–Τικι (Kon – Tiki Museum) και φυσικά το 
Viking Ship Museum  (κλειστό για 
ανακαίνηση έως το 2025) . Συνεχίζουμε για 
να επισκεφθούμε το Δημαρχείο της πόλης 
(Oslo Rådhus), το πιο αναγνωρίσιμο κτίριο 
της πόλης, καθώς κάθε χρόνο εδώ 
απονέμεται το βραβείο Nobel Ειρήνης.  
Έπειτα κατευθυνόμαστε στο μοντέρνο και 
πολύβουο εμπορικό κέντρο Akker Brygge, το 
οποίο συγκεντρώνει μερικά από τα καλύτερα 
εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινά κέντρα της 
πόλης. Σε αυτή την ιδιαίτερη πόλη αξίζει ακόμα την προσοχή σας η Εθνική Πινακοθήκη με 
τα καλύτερα έργα του Munch. Το Όσλο είναι  μια ολοζώντανη πόλη πάνω στο νερό με 
διάχυτη τη ναυτική παράδοση, κι είναι γεμάτη υπέροχες προβλήτες για βόλτες. Πρόκειται 
για έναν προορισμό γεμάτο τέχνη, καταπληκτικά καφέ και ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, με 
εξαιρετική όπερα και παράδοση στη μουσική. Μία πόλη που χαρακτηρίζεται από τη ζωντανή 
νυχτερινή ζωή και τα πανέμορφα τοπία. Διανυκτέρευση. 
 
5η ημέρα: Όσλο – Μπέργκεν – Flamsbana (Οδοντωτός) - Sognefjord 
Νωρίς το πρωί  check - out από το ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή 
που θα καταλήξει στο Μπέργκεν. To Μπέργκεν είναι η μητρόπολη των φιόρδ, το φημισμένο 
λιμάνι κι η πατρίδα του εθνικού συνθέτη Edvard Grieg. Στη διαδρομή θα περάσουμε από 
λίμνες, ποτάμια και χαράδρες, παρατηρώντας στο βάθος τον παγετώνα του Hardanger.  
Άφιξη το μεσημέρι στον ερημικό σταθμό του Myrdal και αναχώρηση με το παραδοσιακό 
«οδοντωτό» τρενάκι μέσα από μια θαυμάσια διαδρομή στο Flam. Η διαφορά υψομέτρου 
είναι 840μ. Η χαράδρα που θα διασχίσουμε είναι πραγματικά πανέμορφη και γεμάτη 
εκπλήξεις! Άφιξη και λίγη ώρα για μία σύντομη βόλτα στο μικρό χωριό - σταθμό (Flam Train 
Station)  πριν επιβιβαστούμε στο τοπικό πλοιάριο και αναχωρήσουμε για μια δίωρη 
κρουαζιέρα στο πιο μακρύ και βαθύ φιόρδ του κόσμου, το Sognefjord. Θαυμάστε τους 
καταρράκτες και τις απόκρημνες πλαγιές του. Άφιξη στο λιμάνι του Gudvangen και 
μεταφορά με το λεωφορείο μας  στο Μπέργκεν. Άφιξη στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6η ημέρα: Μπέργκεν – Λόφος 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα
Από την αποβάθρα του παλιού
το Παλάτι του Βασιλιά Haakon, 
Μπέρκεν. Το απόγευμα  θα ζήσουμε
πόλης. Γιατί μπορεί η ξενάγηση
απόλυτη ομορφιά της,  αλλά η 
τις πιο δυνατές εικόνες του ταξιδιού
από τα πιο γνωστά αξιοθέατα
10λεπτη διαδρομή, φροντίστε
πλήρως. Η συγκλονιστική θέα
ελεύθερο χρόνο σας περιπλανηθείτε
θαυμάσετε το Bryggen, το οποίο
Ένωσης. Στη συνέχεια, σας προτείνουμε
δοκιμάσετε λαχταριστές γαρίδες
όμορφα κτίρια και να γνωρίσετε
 
7η ημέρα: Μπέργκεν – Κοπεγχάγη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και
ταξιδιού μας, την πρωτεύουσα 
του κόσμου που το όνομα της σημαίνει
μετά την άφιξη,  θα επισκεφθούμε
Hans Christian Andersen, τη
Χρηματιστηρίου της Ευρώπης, 
το Κάστρο Rosenborg, όπου
Langelinie με το σύμβολο της πόλης
Μικρή Γοργόνα και τη 
Βιβλιοθήκη. Μετά το τέλος
ξενάγησης, μεταφορά στο ξενοδοχείο
μας για λίγη ξεκούραση. Το 
υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης
παραμυθένιο πάρκο Tivoli Gardens. 
μια παιδική χαρά για μικρούς
μεγάλους.  Ένα μέρος που 
λόγο και να το επισκεφθεί κανείς
για να θαυμάσει τους απέραντους
κήπους, είτε για τις ζωντανές ορχήστρες
που δονούν το πάρκο με τις
τους, θα περάσει υπέροχα. 
Gardens ιδρύθηκε το 1843 και
εθνικός θησαυρός για την Δανία
διεθνής πόλος έλξης. Ο συγγραφέας
πολλές φορές, όπως και ο Γουόλτ
κόσμο της Disney. Το μυστικό 
τοπίο είναι πανέμορφο με εξωτική
κήπους, με διάσπαρτα καφέ, 
δημιουργούν  μια εντελώς μοναδική
φραγκόκοτες και παγώνια να τρέχουν
 
8η ημέρα: Κοπεγχάγη – Αθήνα
Πρωινό  στο ξενοδοχείο μας και
πολύχρωμο, μαγευτικό Nyhavn 
και ένα από τα αγαπημένα μέρη
του καλοκαιριού. Δεν είναι μόνο

 

Λόφος Floyen – Η πόλη από ψηλά 
σήμερα  θα επισκεφθούμε τα κυριότερα αξιοθέατα

παλιού τελωνείου θα δούμε το μεγαλύτερο τμήμα
Haakon, τον Πύργο Rozengratz, το Bryggen 

ζήσουμε την απόλυτη εμπειρία για κάθε
ξενάγηση στο υπέροχο μεσαιωνικό Μπέργκεν

 θέα της πόλης από την κορυφή του λόφου
ταξιδιού μας.  Το τελεφερίκ Fløibanen στο

αξιοθέατα της Νορβηγίας. Φτάνοντας στην κορυφή
φροντίστε ώστε οι φωτογραφικές μηχανές να

θέα θα σας κόψει την ανάσα.  Επιστροφή
περιπλανηθείτε  στα σοκάκια με τα παλιά 

οποίο ήταν η έδρα των Γερμανών εμπόρων
προτείνουμε μια επίσκεψη στη γραφική

γαρίδες και τα κλασικά σάντουιτς με θαλασσινά
γνωρίσετε τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. 

Κοπεγχάγη – Κήποι Tivoli  
και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
 της Δανίας, την Κοπεγχάγη. Μια από τις
σημαίνει «λιμάνι των εμπόρων». Στην ξενάγηση

επισκεφθούμε την Κεντρική Πλατεία του Δημαρχείου
τη Γλυπτοθήκη, το ιδιόμορφο κτίριο

, τo Ανάκτοροo Christiansborg, το πολύχρωμο
όπου φυλάσσονται τα κοσμήματα του θρόνου

πόλης, την 
 Βασιλική 
τέλος της 
ξενοδοχείο 
 απόγευμα 

επίσκεψης στο 
Tivoli Gardens. Είναι 

μικρούς και 
 για όποιο 
κανείς, είτε 
απέραντους 
ορχήστρες 

τις μουσικές 
. Το Tivoli 

και έχει γίνει 
Δανία και 

συγγραφέας παραμυθιών Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
Γουόλτ Ντίσνεϊ, που βρήκε εδώ την έμπνευση

 των Tivoli Gardens είναι ότι εδώ υπάρχει
εξωτική αρχιτεκτονική, ιστορικά κτίρια

, μπαρ και εστιατόρια. Τη νύχτα, χιλιάδες
μοναδική, παραμυθένια ατμόσφαιρα με  
τρέχουν ελεύθερα στους κήπους. 

Αθήνα 
και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία 

Nyhavn είναι ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα
μέρη των ντόπιων για να πιούν  μια κρύα 
μόνο τα κτίρια στην περιοχή  Nyhavn πολύχρωμα

αξιοθέατα του Μπέρκεν. 
τμήμα της πόλης, όπως 

Bryggen και τους λόφους του 
κάθε επισκέπτη αυτής της 

Μπέργκεν να μας έδειξε την  
λόφου Floyen  είναι από 
στο Μπέργκεν είναι ένα 
κορυφή μετά από μια  
να είναι φορτισμένες 

Επιστροφή στο Μπέργεν. Στον 
 ξύλινα σπίτια για να 

εμπόρων της Χανσεατικής  
γραφική ψαραγορά για να 

θαλασσινά, να θαυμάσετε τα 

την επόμενη στάση του 
τις ομορφότερες πόλεις 
ξενάγηση μας, αμέσως 

ημαρχείου με το άγαλμα του 
κτίριο του πιο παλιού 

πολύχρωμο κανάλι Nyhavn, 
θρόνου, την Πλατεία 

Άντερσεν το επισκέφτηκε 
έμπνευση για τον δικό του 
υπάρχει κάτι για όλους. Το 
κτίρια και καταπράσινους 
χιλιάδες χρωματιστά φώτα 

  λεπτομέρειες  όπως 

 βόλτα στην πόλη. Το 
αξιοθέατα της Κοπεγχάγης 

 μπύρα μια ζεστή μέρα 
πολύχρωμα,  αλλά και η 



 

ιστορία της. Αρχικά ήταν ένα εμπορικό λιμάνι όπου ελλιμενίζονταν πλοία από όλο τον κόσμο 
και ήταν κατάμεστο από ναυτικούς που επισκέπτονταν τις παμπ. Σήμερα τα όμορφα παλιά 
σπίτια έχουν ανακαινιστεί και τα εστιατόρια δεσπόζουν στο παλιό λιμάνι. Καθώς περπατάτε 
δίπλα στο κανάλι, σας υποδέχονται οι ήχοι της τζαζ  από τα καφέ και ο κόσμος που 
απολαμβάνει τη χαλαρή ατμόσφαιρα και το υπέροχο φαγητό. Το μεσημέρι μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ενδεικτικές Πτήσεις: 

 

Πτήση Διαδρομή Ώρα Αναχώρησης Ώρα Άφιξης 

DY 4384 Αθήνα – Στοκχόλμη 12:45 15:20 

DY 968 Μπέργκεν - Κοπεγχάγη 14:50 16:10 

DY 3374 Κοπεγχάγη – Αθήνα 18:55 23:00 

 
 
 

Αναχώρηση 2κλινο 1κλινο 

20/08/22  & 
24/08/22 

1.590 € 1.995 € 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 Εισιτήρια οδοντωτού τραίνου (Flamsbaba) Μύρντα – Φλαμ Εισιτήρια 

κρουαζιέρας στο Sognefjord 
 Επίσκεψη και είσοδος στο Vasa Museum στην Στοκχόλμη  
 Εισιτήριο Floibanen  (τελεφερίκ) στο Μπέργκεν 
 1 δείπνο 



 

Περιλαμβάνονται: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Αθήνα - Στοκχόλμη/ Μπέργκεν- 
Κοπεγχάγη - Αθήνα με Norwegian Airlines  

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων  
 Δύο αποσκευές έως 23 κιλά, μια χειραποσκευή έως 8 κιλά (55x40x23cm) πάνω από 

το κάθισμα και μια μικρή αποσκευή έως 2 κιλά (30x20x38cm) κάτω από το κάθισμα 
για κάθε άτομο 

 Όλες οι μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα  
 Δύο νύχτες διαμονή σε ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στη Στοκχόλμη  
 Δύο νύχτες διαμονή σε ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Όσλο  
 Δύο νύχτες διαμονή σε ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Μπέργκεν  
 Μια νύχτα διαμονή σε ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στην Κοπεγχάγη  
 Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά  
 1 δείπνο [παροχή ΕΝΩΣΗΣ] 
 Ενημερωτικά έντυπα  
 Επίσημη ξενάγηση στη Στοκχόλμη, στο Όσλο, στο Μπέργκεν  και στην Κοπεγχάγη  
 Κρουαζιέρα – ξενάγηση κάτω από τις γέφυρες της Στοκχόλμης 
 Μεταφορά αποσκευών από το ξενοδοχείο μας στο Όσλο στο ξενοδοχείο μας στο 

Μπέργκεν  
 Ολοήμερη εκδρομή Όσλο – Μπέργκεν που περιλαμβάνει: Εισιτήρια τραίνου Όσλο – 

Μύρνταλ Εισιτήρια οδοντωτού τραίνου (Flamsbaba) Μύρντα – Φλαμ Εισιτήρια 
κρουαζιέρας στο Sognefjord, Flam – Gudvangen Μεταφορά από το Gudvangen  στο 
Μπέργκεν [παροχή ΕΝΩΣΗΣ] 

 Ξενάγηση στο Πάρκο Φρόγκνερ (Βίγκελαντ) στο Όσλο  
 Επίσκεψη και είσοδος στο Vasa Museum στην Στοκχόλμη [παροχή ΕΝΩΣΗΣ] 
 Εισιτήριο Floibanen  (τελεφερίκ) στο Μπέργκεν [παροχή ΕΝΩΣΗΣ] 
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης  
 Ταξιδιωτική Ασφάλεια Interamerican  (περιλαμβάνει ασφάλεια και για covid 19)  
 Ελληνόφωνος αρχηγός συνοδός  καθ΄ολη την διάρκεια του ταξιδιού 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 
 

 Αχθοφορικά  
 Ο,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 

 
 
 
Μοναδικές παροχές: 
 

 Δωρεάν δεύτερη βαλίτσα σε όλες τις πτήσεις-επιπλέον χώρος για τις αγορές σας! 
 Μεταφορά αποσκευών από το Όσλο στο Μπέργκεν, για μια ξέγνοιαστη και 

ξεκούραστη ημέρα - μόνη έγνοια σας η καλύτερη φωτογραφία. 
 Είσοδος στο μουσείο Vasa. 
 Εισιτήρια για το τελεφερίκ του Μπέργκεν. 

 
 
Ξενοδοχεία: 
 

 Στοκχόλμη: Elite Palace Hotel ή παρόμοιο 
 Όσλο: Clarion Collection Hotel Folketeateret ή παρόμοιο 
 Μπέργκεν: Bergen Scandic Ornen ή παρόμοιο 
 Κοπεγχάγη: Scandic Kadbyen ή παρόμοιο 


