
7/8ημερη  κρουαζιέρα  στα  «Νορβηγικά 
Φιόρδ»
με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa 
Favolosa
Αναχωρήσεις: 28 Ιουλίου και 18 
Αυγούστου

 

1η ημέρα: Κοπεγχάγη, Δανία - Αναχώρηση: 17.30
Συνάντηση στις 06:30 στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, με τον αρχηγό/συνοδό 
της  εκδρομής  και  αναχώρηση  στις  08:20  για  Κοπεγχάγη  με  τη  πτήση  της 
Aegean Airlines. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στις 10:45. Μετά την 
παραλαβή των αποσκευών μας θα ξεκινήσουμνε την ξενάγησή και αναχώρηση 
από  το  προς  το  λιμάνι  της  Κοπεγχάγη.  Επιβίβαση  στο  πολυτελές 
κρουαζιερόπλοιο Costa Favolosa και τακτοποίηση στις καμπίνες. Αναχώρηση 
στις 17.30
 

2η ημέρα: Εν πλω
Σήμερα ξυπνήστε ότι ώρα θέλετε. Το πρόγευμα σας περιμένει και ολόκληρη η 
μέρα είναι για ανάπαυλα με φόντο το γαλάζιο. Γνωριστείτε με το πολυτελές 
κρουαζιερόπλοιό  σας,  κάντε  γυμναστική,  κολυμπήστε  στην   πισίνα  ή  απλά 
ξεκουραστείτε  διαβάζοντας  ένα  καλό  βιβλίο.  Απολαύστε  το  γεύμα  σας  στο 
μπουφέ ή στην τραπεζαρία. Το βράδυ χορέψτε διασκεδάστε και δοκιμάστε την 
τύχη σας στο καζίνο!
 

3η ημέρα: Χέλεσιλτ, Νορβηγία Άφιξη: 08.00 Αναχώρηση: 09.00
Έχετε δει ποτέ έναν παγετώνα; Αυτό είναι ακριβώς ό, τι θα κάνουμε σε αυτή 
την περιοδεία - και όχι ακριβώς για οποιοδήποτε παγετώνα αλλά τον Briksdal, 
μια θεαματική έκταση του πάγου κρυμμένη στα μαγευτικά νορβηγικά φιόρδ. 
Η εκδρομή μας ξεκινάει στο χωριό Hellesylt, όπου μπορούμε να θαυμάσουμε 
τον    ομόνυμο  καταρράκτη  του  οποίου  τα  νερά  καταλήγουν  στο  πράσινο 
σμαραγδί  και  μπλε  βαθύ  γαλάζιο  φιόρδ.  Συνεχίζουμε  το  ταξίδι  μας  προς 
Hornindalsvanet  το  οποίο  με  βάθος  514 μέτρων,  είναι  η  βαθύτερη  λίμνη  της 
Ευρώπης. Μπροστά μας απλώνεται η μαγευτική Nordfjord, παράλληλα με το 
δρόμο μέσα από τα χωριά του Stryn, Loen και Olden. Αυτό το συναρπαστικό 
χωριό  βρίσκεται  στο  κάτω  μέρος  των  φιόρδ  και  εκτείνεται  κατά  μήκος  της 
κοιλάδας Olden μέχρι το ορειβατικό καταφύγιο Briksdal Glacier. Στην αρχή το 
μονοπάτι ανεβαίνει και διασχίζει τον  καταρράκτη  με μία ξύλινη  γεφυρα.  Σε 



αυτό το σημείο βρισκόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο με τον τεράστιο παγετώνα. 
Το ταξίδι της επιστροφής μας στην Geiranger περνά μέσα από πολλές σήραγγες 
και θα κάνουμε μια τελική στάση στο Flydal για να φωτογραφίσουμε το πλοίο 
μας που μας περιμένει στο φιόρδ.
 

3η ημέρα: Γκέιρανγκερ, Νορβηγία Άφιξη: 11.00 Αναχώρηση: 18.00
Η  μικρή  πόλη  του  Γκέιρανγκερ,  είναι  ένας  γραφικός  οικισμός,  το  πολύτιμο 
πετράδι  στο  στέμμα  των  φιόρδ  της  Νορβηγίας,  περιβεβλημένο  από  ένα 
μαγευτικό  φυσικό  τοπίο.  Από  εδώ  προσφέρεται  εκδρομή  στην  κορυφή  του 
όρους Νταλσνίμπα, απ' όπου θα απολαύσετε μια μοναδική θέα στο μαγευτικό 
Γκεϊράνγκερφιορδ,  που  έχει  αναγνωριστεί  Μνημείο  Παγκόσμιας  Φυσικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Στον γραφικό οικισμό μπορείτε να κάνετε αγορές 
παραδοσιακών  προϊόντων  ή  να  απολαύσετε  τοπικές  γεύσεις  στα  μικρά 
εστιατόρια.
 

4η ημέρα: Μπέργκεν, Νορβηγία Άφιξη: 08.00 Αναχώρηση: 18.00
Μια εξαιρετική εκδρομή για εξερεύνηση και ανακαλυψη του Μπέργκεν για να 
γνωρίσετε τα κύρια αξιοθέατα και την ιστορία του Μπέργκεν από όταν ήταν 
πρωτεύουσα  της  Νορβηγίας   εως  το  σημερινό  μοντέρνο  και  επιχειρηματικό 
κέντρο. Το μαγευτικό Μπέργκεν, η «Πρωτεύουσα των Φιόρδ», είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη  πόλη  της  Νορβηγίας,  σε  μια  μοναδική  τοποθεσία,  με  θέα  το 
Μπίφιορντεν, περιβεβλημένο από δάση και εντυπωσιακά βουνά. Όλη η πόλη 
είναι  αναγνωρισμένο  μνημείο  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  της 
UNESCO, με επίκεντρο και σημαντικότερο αξιοθέατο τη Μεσαιωνική Παλιά 
Πόλης Μπρίγκεν - έδρα των Γερμανών εμπόρων της Χανσεατικής Ένωσης- 
με  τα  μεσαιωνικά  ξύλινα,  πολύχρωμα  σπίτια,  τα  εργαστήρια  των  ντόπιων 
ζωγράφων,  υφαντουργών  και  τεχνητών,  το  παλάτι  του  βασιλιά  Χάκον,  τον 
πύργο Ρόζενκρατζ και την εκκλησία της Αγίας Μαρίας (12ος αιώνας). Αυτό 
το  πετρόκτιστο  εκκλησάκι  είναι  το  παλαιότερο  κτίριο  στο  Μπέργκεν  και 
διαθέτει  μια  ρωμαική  είσοδο  και  δίδυμους  πύργους,  στο  εσωτερικό  του 
υπάρχουν τοιχογραφίες του 15ου αιώνα και ένας υπέροχος μπαρόκ άμβωνας 
δωρεά από τους εμπόρους της Χανσεατικής Ένωσης το 1676. Αν έχετε χρόνο, 
ανεβείτε με το τελεφερίκ στο λόφο Φλόιεν, απ’ όπου προσφέρεται πανοραμική 
άποψη της πόλης όταν ο καιρός είναι ξάστερος.
 

5η ημέρα: Κριστιανσάντ, Νορβηγία Άφιξη: 12.00 Αναχώρηση: 19.00
Τo  Κριστιανσάντ,  η  πόλη  των  λουλουδιών  και  του  πολιτισμού,  είναι  η 
πρωτεύουσα της Νότιας Νορβηγίας, βρίκσεται μεταξύ Στάβανγκερ και Όσλο. 
Είναι  η  5η  μεγαλύτερη  πόλη  της  χώρας,  με  εμπορικές  και  πολιτιστικές 
δραστηριότητες, φεστιβάλ και παρθένα φυσική ομορφιά. Επίσης, φημίζεται ως 
η  πόλη  της  Όπερας  και  του  παστού  βακαλάου.  Κτισμένη  πάνω  σε  τέσσερα 
νησιά, διαθέτει ένα εντυπωσιακό λιμάνι και ένα μικρό κέντρο με πολύχρωμα 
κτίρια,  ιδανικό  για  περιπάτους.  Η  πρωτεύουσα  του  Νότου,  είχε  σχεδόν 



καταστραφεί  από  τους  βομβαρδισμούς  το  1940.  Με  την  μετέπειτα 
ανοικοδόμηση της μια νέα εικόνα της πόλης με μοντέρνα, πολύχρωμα κτίρια 
προέκυψε. Η βόλτα μας ξεκινά από την προβλήτα και σύντομα θα φτάσουμε 
στην αγορά των ψαριών, όπου μπορούμε να κοιτάξουμε γύρω τους πάγκους 
με  διάφορες  τοπικές  σπεσιαλιτέ  θαλασσινών.  Συνεχίζουμε  προς  τον 
  καθεδρικό  ναό  και  την  πλατεία  της  αγοράς.  Στον  περίπατό  σας  θα 
συναντήσετε  ένα  φρούριο  του  17ου  αι.  και  μια  δημόσια  παραλία.  Από  εδώ 
έχετε  πρόσβαση  σε  ένα  από  τα  σημαντικότερα  αξιοθέατα  της  περιοχής,  τον 
Δρόμο  του  Ατλαντικού,  σύμφωνα  με  την  εφημερίδα  ‘The  Guardian’, 
συγκαταλέγεται  σε  μια  από  τις  ομορφότερες  διαδρομές  του  κόσμου.  Ο 
αυτοκινητόδρομος  μήκους  8,3 χλμ.,  γεμάτος  ζικ  ζακ,  γέφυρες  και  απότομες 
στροφές, σας οδηγεί στο άκρο του Ατλαντικού!
 

6η ημέρα: ‘Αρχους, Δανία Άφιξη: 09.00 Αναχώρηση: 18.00
Το  Άρχους  ιδρύθηκε  το  770  και  αποτελεί  την  παλαιότερη  πόλη  της 
Σκανδιναβίας. Η 2η μεγαλύτερη πόλη της Δανίας και ένα από τα μεγαλύτερα 
λιμάνια της χώρας, περιβάλλεται από πυκνά δάση και λιβάδια, ενώ αποτελεί 
την  πύλη  για  εξορμήσεις  στην  περιοχή  των  Λιμνών,  δυτικά  της  πόλης.  Στον 
περίπατό  σας  θα  δείτε  τη  γραφική  Λατινική  συνοικία  (18ος  –  19ος  αι.)  το 
περίφημο  Υπαίθριο  Μουσείο  της  Παλιάς  Πόλης  "Den  Gamle  By"  όπου 
εκτίθενται 75 ιστορικά κτίρια σε μινιατούρα, από 20 πόλεις της Δανίας, το νέο 
"ARoS  Aarhus  Art  Museum",  όπου  εκτίθεται  το  διάσημο  5  μέτρων  ύψους 
«Αγόρι»,  έργο  του  Ron  Mueck  και  το  "Μουσείο  Γερμανικής  Κατοχής 
1940-45".  Ο  Kαθεδρικός  Ναός  της  πόλης  κατασκευάστηκε  τον  12ο  αι.  και 
είναι  από  τους  μεγαλύτερους  στη  Σκανδιναβία.  Το  ύψους  91,5  μ. 
κωδωνοστάσιό  του  είναι  το  δεύτερο  μεγαλύτερο  της  Βορείου  Ευρώπης  και 
ξεχωρίζει στο ουράνιο στερέωμα..
 

7η  ημέρα:  Βαρναμούντε,  (Βερολίνο),  Γερμανία  Άφιξη:  08:00  Αναχώρηση: 
19:00
H  μικρή  παραλιακή  πόλη-  λιμάνι  της  βορειοανατολικής  Γερμανίας  στην 
περιφέρεια Μεκλεμβούργου- Δυτ. Πομερανίας, απέχει λίγο περισσότερο από 2 
ώρες από το Βερολίνο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία να επισκεφθείτε 
την όμορφη πρωτεύουσα της Γερμανίας. Το Βαρνεμούντε θεωρείται περίχωρο 
της γειτονικής Πανεπιστημιούπολης Ροστόκ. Τα κύρια αξιοθέατά του είναι ο 
ιστορικός φάρος του 1897 και το χαρακτηριστικό κτίριο Teepott κατά μήκος 
της  παραλιακής  promenade.  Η  επίσκεψη  στο  Βερολίνο  θα  σας  χαρίσει  την 
ευκαιρία  να  δείτε  σημαντικά  αξιοθέατα,  όπως  την  κεντρική  και  πάντα 
πολυσύχναστη  πλατεία  Κουρφίρστενταμ,  τη  μνημειώδη  πύλη  του 
Βρανδεμβούργου (18ος αι.) και σύμβολο της πόλης, το γερμανικό Κοινοβούλιο 
Ράιχσταγκ),  το  Σημείο  Ελέγχου  Τσάρλι,  το  εναπομείναν  τμήμα  του  τείχους, 
την  όπερα,  το  Αρχαιολογικό  Μουσείο  με  τις  ελληνικές  αρχαιότητες,  το 
μνημείο-κοιμητήριο  των  Ρώσων  πεσόντων,  αλλά  και  τα  πέντε  μουσεία  στο 



Νησί των Μουσείων, με πιο γνωστό το περίφημο Μουσείο Περγάμου.
 

8η ημέρα: Κοπεγχάγη, Δανία Άφιξη: 08.30 -
Μετά το πρωινό, αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο και μετάβαση στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφή μας στην Ελλάδα.
 

Αναλυτικός τιμοκατάλογος – Τιμές κατ’ άτομο σε ευρώ
  28 ιουλίου & 18 Αυγούστου

Κατ Περιγραφή καμπίνων
Τιμή 

Προσφορά
ς

Tιμή
Κανονι
κή

Τιμή 
Moνόκλινο

υ
IC Εσωτερική Classic 1449 € 1649 € 1899 €
EP Εξωτερική Premium 1649 € 1849 € 2400 €
BC Μπαλκόνι Classic 1849 € 2049 € 2600 €

 

3ος/4ος ενήλικας στην ίδια καμπίνα με δύο 
ενήλικες

1099 €

Παιδιά & νέοι κάτω των 18 στην ίδια 
καμπίνα με δύο ενήλικες

699 €

Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 240 €
 
 
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:
• Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνα της επιλογής σας.
• Αεροπορικά εισιτήρια με απ’ ευθείας πτήσεις Αθήνα-Κοπεγχάγη-Αθήνα με 
την Aegean Airlines.
• Πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο), καθημερινά στο 
κρουαζιερόπλοιο (για τα Club & Samsara εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ 
άτομο)
• Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγωγία και το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου.
• Όλες οι μεταφορές σας από/προς αεροδρόμιο/κρουαζιερόπλοιο.
• Ξενάγηση στην Κοπεγχάγη πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας με έλληνα 
συνοδό και τοπικό ξεναγό.
• ‘Έμπειρος συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της 
κρουαζιέρας
• Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν Περιλαμβάνονται:
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 240 €, ταξιδιωτική ασφάλεια 
(προτείνεται – κόστος 20 € ανά άτομο), προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια 
προσέγγισης, η *χρέωση παροχής υπηρεσιών, οι υπηρεσίες του κέντρου 



αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, 
είσοδοι στα μουσεία, επιπλέον φαγητά και ποτά εκτός της κρουαζιέρας, 
προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα 
περιλαμβανόμενα.
 
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών: 
Ενήλικες: 10 € το άτομο ανά ημέρα, Παιδιά από 4-14: 50% έκπτωση 5€ το 
άτομο ανά ημέρα, Παιδιά έως 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ
Το ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής 
της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και 
καταβάλλονται στο πλοίο. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα προπληρωμής τους.
 
Οι πτήσεις μας με την  Aegean Airlines
Αθήνα – Κοπεγχάγη Α3 810 Αναχώρηση 08:20 – Άφιξη 10:45
Κοπεγχάγη – Αθήνα Α3 811 Αναχώρηση 11:30 – Άφιξη 15:40
 
Γενικές Σημειώσεις:
 
• Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της 
εταιρίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε τα πλήρη στοιχεία όλων των 
επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/Ταυτότητα (ες) 
ανάλογα με τη κρουαζιέρα που έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία 
και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία έκδοσης και λήξης, Εκδούσα Αρχή).
• Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας 
(Ονοματεπώνυμο και Κινητό τηλέφωνο) ενός προσώπου (συγγενικού ή 
φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης.
• Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 45% προκαταβολή της αξίας 
της και εξόφληση 45 ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις 
κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 45 
ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.
• Η περιγραφή των λιμανιών είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί περιγραφή 
εκδρομής. Ζητήστε μας τις αναλυτικές περιγραφές εκδρομών με το κόστος 
τους
• Η σειρά των υπηρεσιών/εκδρομών μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη 
διεξαγωγή του ταξιδιού
• Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς 
χαρακτήρες
• Οι τιμές Προσφοράς ισχύουν για κρατήσεις έως και 60 ημέρες πριν την 
αναχώρηση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει τις τιμές 
Προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία προειδοποίηση.
 
Πολιτική ακυρωτικών
• 90-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής
• 44-30 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου



• 29-15 ημέρες πριν την αναχώρηση: 80% ακυρωτικά επί του συνόλου
• 14-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΜΠΙΝΕΣ

  
Κατηγορίες ΙC (Classic)
Περιγραφή: Οι εσωτερικές καμπίνες είναι με 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν 
να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι 
όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα.
Υπηρεσίες: Ιδιωτικό μπάνιο με  ντους, μικρό καθιστικό με γραφείο, 24ωρη 
υπηρεσία δωματίου (room service), διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, 
ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών 
και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/60Hz – 110 V/60Hz. Τετραγωνικά: 14 τμ περίπου.

 
Κατηγορίες EP (Premium)
Περιγραφή: Οι εξωτερικές καμπίνες έχουν παράθυρο, είναι με 2 χαμηλά 
κρεβάτια που μπορούν να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/
κουκέτα ή καναπές κρεβάτι όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα.
Υπηρεσίες: Ιδιωτικό μπάνιο με ντους, 24ωρη υπηρεσία δωματίου (room 
service), καθιστικό με γραφείο, καναπές που μετατρέπεται σε κρεβάτι, 
διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι 
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/
60Hz – 110 V/60Hz. Τετραγωνικά: 17 τμ περίπου.



 
Κατηγορία ΒC (Classic) 
Περιγραφή: Οι καμπίνες με μπαλκόνι έχουν 2 χαμηλά κρεβάτια που μπορούν 
να μετατραπούν σε διπλό ή/και 3ο / 4ο κρεβάτι/κουκέτα ή καναπές κρεβάτι 
όπου μπορούν να κοιμίσουν 3 ή 4 άτομα. Έχουν μεγάλα πανοραμικά 
παράθυρα και πόρτα με πρόσβαση στην ιδιωτική βεράντα της καμπίνας 
Υπηρεσίες: Ιδιωτικό μπάνιο με ντους, δωρεάν 24ωρη υπηρεσία δωματίου 
(room service), καθιστικό με γραφείο, καναπές που μετατρέπεται σε κρεβάτι, 
διαδραστική τηλεόραση και δορυφορική, ρυθμιζόμενος κλιματισμός, μίνι 
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλέφωνο. Ρεύμα 220 V/
60Hz – 110 V/60Hz. Τετραγωνικά: 20 τμ περίπου.

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ ΜΕ ΤΟ COSTA 
FAVOLOSA
 
 
Τα αξιοθέατα του Γκέιρανγκερ
Πληροφορίες
Κωδικός: 2361
Εκτιμωμένη Διάρκεια: 3 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Εύκολο
Τύπος: Πανοραμική εκδρομή – Φυσιολατρικού ενδιαφέροντος–-Προτείνεται 
για οικογένειες – Έχει την μεγαλύτερη ζήτηση
 
Περιγραφή
Η μικρή πόλη του Γκέιρανγκερ, είναι ένας γραφικός οικισμός, το πολύτιμο 
πετράδι στο στέμμα των φιόρδ της Νορβηγίας, περιβεβλημένο από ένα 
μαγευτικό φυσικό τοπίο. Από εδώ προσφέρεται εκδρομή στην κορυφή του 
όρους Νταλσνίμπα (1,500μ), απ' όπου θα απολαύσετε μια μοναδική θέα στο 
μαγευτικό Γκεϊράνγκερφιορδ, που έχει αναγνωριστεί Μνημείο Παγκόσμιας 
Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO. Στον γραφικό οικισμό Djupvasshytta θα 
υπάρχει ελεύθερος χρόνος όπου μπορείτε να κάνετε αγορές παραδοσιακών 
προϊόντων ή να απολαύσετε τοπικές γεύσεις στα μικρά εστιατόρια.
 
Σημειώσεις: Οι θέσεις για την συγκεκριμένη εκδρομή είναι περιορισμένες και 



προτείνουμε να γίνεται έγκυρη κράτηση. Για λόγους ασφαλείας αν ο δρόμος 
προς το όρος Dalsnibba είναι κλειστός ή αν έχει καλυφθεί από χιόνι θα 
προταθεί εναλλακτική διαδρομή με πανοραμική θεά προς το μαγευτικό 
Γκεϊράνγκερφιορδ
 

 
 
Τα αξιοθέατα του Μπέργκεν
Πληροφορίες
Κωδικός: 2892
Εκτιμωμένη Διάρκεια: 3 ½ ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Εύκολο
Τύπος: Έχει ιστορικό ενδιαφέρον – Ενδείκνυται για αγορές – Προτείνεται για 
οικογένειες
 
Μια εξαιρετική εκδρομή για εξερεύνηση και ανακάλυψη του Μπέργκεν για να 
γνωρίσετε τα κύρια αξιοθέατα και την ιστορία του Μπέργκεν από όταν ήταν 
πρωτεύουσα της Νορβηγίας  εως το σημερινό μοντέρνο και επιχειρηματικό 
κέντρο. Το μαγευτικό Μπέργκεν, η «Πρωτεύουσα των Φιόρδ», είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας, σε μια μοναδική τοποθεσία, με θέα το 
Μπίφιορντεν, περιβεβλημένο από δάση και εντυπωσιακά βουνά. Όλη η πόλη 
είναι αναγνωρισμένο μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 
UNESCO.
Η εκδρομή μας θα ξεκινήσει από το παλάτι του βασιλιά Χάκον χτισμένο το 
1261, τον παρακείμενο πύργο Ρόζενκρατζ χτισμένο το 1560 από τον 
κυβερνήτη του Bergen Erik Rosenkrantz που χρησιμοποιούταν τόσο ως 
κατοικία αλλά και ως κάστρο.
Η τρίτη μας στάση θα είναι η Μεσαιωνική Παλιά Πόλης Μπρίγκεν - έδρα 
των Γερμανών εμπόρων της Χανσεατικής Ένωσης- με τα μεσαιωνικά ξύλινα, 
πολύχρωμα σπίτια, τα εργαστήρια των ντόπιων ζωγράφων, υφαντουργών και 
τεχνητών.)



Στη συνέχεια, φτάνουμε στο τελεφερίκ Fløibanen, το οποίο λειτουργεί από το 
1910 απο εκει θα μεταφερθούμε σε ένα υψόμετρο 320 μέτρων, ενα ταξίδι που 
θα διαρκέσει περίπου 8 λεπτά για να φτάσουμε στην κορυφή του όρους Fløien 
(ένα από τα Τα επτά βουνά που περιβάλλουν το Μπέργκεν). Το όνομά του 
προέρχεται από τον αλεξίπτωτο που τοποθετήθηκε στην κορυφή πριν από 
πολλούς αιώνες για να δείξει τη δύναμη και την κατεύθυνση του ανέμου στους 
ναυτικούς που εισέρχονται ή εξέρχονται από το λιμάνι.
Το όρος Fløien είναι πολύ δημοφιλές στους κατοίκους του Μπέργκεν ως χώρος 
αναψυχής όλο το χρόνο. Από την κορυφή η θέα είναι πραγματικά 
εντυπωσιακή: μπορούμε να δούμε την καρδιά του Μπέργκεν στα πόδια μας 
και κοιτάζοντας προς τα δυτικά, σε μια καθαρή μέρα, μπορείτε επίσης να δείτε 
τη Βόρεια Θάλασσα και το γειτονικό αρχιπέλαγος.
Τέλος θα επιστρέψουμε πίσω με το τελεφερίκ και επιβίβαση στο λεωφορείο 
στην συνέχεια θα διασχίσουμε την πλατεία της αγοράς ψαριών, με τα 
θαλασσινά της, τα λουλούδια, τα φρούτα και τα λαχανικά και τα σουβενίρ και 
κατευθυνόμαστε προς το κεντρικό πάρκο και τη λίμνη. Τέλος θα περάσουμε 
την κατοικημένη περιοχή, θαυμάζοντας τα καλοδιατηρημένα ξύλινα σπίτια, 
τους κήπους και τη Βασιλική Κατοικία στο δρόμο μας προς το Fantoft 
Stavkirke.
 

 
Ανακάλυψη του Κριστιανσάντ με λεωφορείο και μικρή κρουαζιέρα στα 
Φιόρδ 
Πληροφορίες
Κωδικός: 2882
Εκτιμωμένη Διάρκεια: 5 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Εύκολο
Τύπος: Πανοραμική εκδρομή – Φυσιολατρικού ενδιαφέροντος–-Προτείνεται 
για οικογένειες
 



Φτάνοντας στο λιμάνι θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο όπου θα διασχίσουμε 
την κοιλάδα του Setesdalen, ακολουθώντας μίαδιαδρομή ανάμεσα στη φύση 
που θα μας οδηγήσει στο φιόρδ Bygland, όπου θα βρούμε το σκάφος "Bjoren", 
για να απολαύουμε μια μικρή κρουαζιέρα στα φιόρδ.
Το SS Bjoren πραγματοποιεί τακτικά δρομολόγια από το φιόρδ του 
Byglandsfjord έως το Bygland-Ose. Η χρήση του ξύλου ως καυσίμου είναι μια 
φυσική επιλογή, καθιστώντας το "Bjoren" ένα γνήσιο πλωτό μουσείο. θα 
συνεχίσουμε το ταξίδι μας προς το μουσείο Setesdals περιτριγυρισμένοι από τα 
μαγευτικά βουνά που πλαισιώνουν τη λίμνη. Στο μουσείο Setesdals θα έχουμε 
πλήρη ξενάγηση, σε αυτό το μοναδικό υπαίθριο μουσείο που διατηρεί ακόμα 
αρχαία αγροκτήματα, το μεγαλύτερο από τα οποία χρονολογείται από τον 17ο 
αιώνα και όπου μπορούμε να χαθούμε στο νορβηγικό μεσαίωνα καθώς 
επισκεπτόμαστε τη μεγάλη αίθουσα του 1650, που στεγάζεται σε ένα από τα 
κτίρια. Το μουσείο βρίσκεται κοντά στη λίμνη Byglandsfjorden.
Οι θέσεις για την συγκεκριμένη εκδρομή είναι περιορισμένες και προτείνουμε 
να γίνεται έγκυρη κράτηση, το δρομολόγιο ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Η 
μεταφορά με το λεωφορείο έχει συνολική διάρκεια 3 ώρες
 

 
Ανακαλύψτε το Άρχους, το Παρελθόν και το Σήμερα
Πληροφορίες
Κωδικός: 016L
Εκτιμωμένη Διάρκεια: 5 ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο
Τύπος: Πανοραμική εκδρομή – Έχει ιστορικό ενδιαφέρον –-Προτείνεται για 
οικογένειες
 
Θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο και θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας  στα 



αξιοθέατα του Aarhus, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στη Δανία. Το Άρχους 
ιδρύθηκε το 770 και αποτελεί την παλαιότερη πόλη της Σκανδιναβίας και ένα 
από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας. Περιβάλλεται από πυκνά δάση και 
λιβάδια, ενώ αποτελεί την πύλη για εξορμήσεις στην περιοχή των Λιμνών, 
δυτικά της πόλης.
Μπορούμε να θαυμάσουμε το Δημαρχείο του Άρχους, στα νότια του 
Rådhuspladsen, στην πιο πολυσύχναστη περιοχή της πόλης. Γνωστό για τη 
μοντερνιστική της δομή και το Δημαρχείο που σχεδιάστηκε στα τέλη της 
δεκαετίας του '30 από τον διάσημο δανό αρχιτέκτονα Arne Jacobsen, ο οποίος 
επίσης ανέλαβε και την διακόσμηση.
Ο περίπατος συνεχίζεται σε άλλα κεντρικά σημεία της πολης όπως το 
Πανεπιστήμιο, τους Βοτανικούς Κήπους, την αίθουσα συναυλιών Musikhuset 
Arhus και το μουσείο τέχνης ARoS, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, 
διάσημο για την οροφή του στα χρώματα του ουράνιου τόξου.θα συνεχίσουμε 
την διαδρομή περνώντας απο την κατοικία της Βασίλισσας, το παλάτι 
Marselisborg.
Ο Kαθεδρικός Ναός της πόλης κατασκευάστηκε τον 12ο αι. και είναι από τους 
μεγαλύτερους στη Σκανδιναβία. Με ύψος 91,5 μ. το κωδωνοστάσιό του είναι 
το δεύτερο μεγαλύτερο της Βορείου Ευρώπης και ξεχωρίζει στο ουράνιο 
στερέωμα.
Στο τέλος αυτής της συναρπαστικής επίσκεψης μπορούμε να επωφεληθούμε 
από κάποιο ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουμε στο κέντρο της πόλης. Πριν 
επιστρέψουμε, θα σταματήσουμε στο υπαίθριο μουσείο του Den Gamle By. 
Εδώ θα επισκεφτούμε μια αναπαράσταση ενός παραδοσιακού δανικού 
χωριού που φιλοξενεί πάνω από 75 αρχαίες ιστορικές κατασκευές, μεταξύ των 
οποίων τα βιοτεχνικά στούντιο, οι κατοικίες, το θέατρο, το ταχυδρομείο και το 
σχολείο, που προέρχονται από όλη τη Δανία. Κάθε τούβλο είναι αριθμημένο 
για να μπορεί να τα ανακατασκευαστεί ακριβώς όπως ήταν μέσα στο μουσείο
Οι θέσεις για την συγκεκριμένη εκδρομή είναι περιορισμένες και προτείνουμε 
να γίνεται έγκυρη κράτηση



Ανακαλύψτε το Βερολίνο
Πληροφορίες
Κωδικός: 2961
Εκτιμωμένη Διάρκεια: 9 ½ ώρες
Επίπεδο δυσκολίας: Μέτριο
Τύπος: Πανοραμική εκδρομή – Έχει ιστορικό ενδιαφέρον –-Προτείνεται για 
οικογένειες – Έχει την μεγαλύτερη ζήτηση – Δεν περιλαμβάνει φαγητό
 
Θα αναχωρήσουμε από το λιμάνι του Βαρναμούντε με λεωφορείο σε μία 
διαδρομή περίπου 3 ωρών προς την πρωτεύουσα της Γερμανίας. Φτάνοντας 
στο Βερολίνο θα συναντήσουμε τον τοπικό ξεναγό για να ξεκινήσομε την 
ξενάγησή μας.
Η ξενάγηση στην ιστορική, πλούσια σε πολιτισμό, πόλη του Βερολίνου, ξεκινά 
με μια διαδρομή από τα πιο γνωστά αξιοθέατα, όπως την Πλατεία Bebel, κάτω 
από την οποία κείτεται η Άδεια Βιβλιοθήκη, τα εναπομείναντα τμήματα του 
Τείχους του Βερολίνου, την Εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του 
Kaiser Wilhelm, το Κόκκινο Δημαρχείο, τη λεωφόρο Unter den Linten, την Πύλη 
του Βρανδεμβούργου, τις πλατείες Alexanderplatz και Potsdamer Platz, το 
κυβερνητικό κτίριο Reichstag και το θρυλικό συνοριακό πέρασμα Check-Point 
Charlie. θα διασχίσουμε την Kurfuerstendamm, τα «Ηλύσια Πεδία» του 
Βερολίνου, περνώντας μπροστά από το εντυπωσιακό ανάκτορο Schloss 
Charlottenburg και καταλήγουμε στην Gendarmenmarkt. Ανάλογα με τη 
διαδρομή που θα ακολουθήσουμε και το χρονοδιάγραμμα, θα έχετε την 
ευκαιρία να απολαύσετε λίγο χρόνο στην Kurfuerstendamm, στη Friedrichstrasse



 
 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28 ΙΟΥΛΙΟΥ & 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

      ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ €

Κ
Ω
Δ

ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκε
ια

ΕΝΗΛΙ
ΚΕΣ

ΠΑΙΔ
ΙΑ

  Κοπεγχάγη, 
Δανία

Ξενάγηση Κοπεγχάγης 3 ½ 
ώρες

Δωρεάν Δωρεά
ν

236
1
Γκεϊράνγκερ, 
Νορβηγία

Τα αξιοθέατα του Γκέιρανγκερ 3 ώρες 70 € 49 €

289
2
Μπέργκεν, 
Νορβηγία

Τα αξιοθέατα του Μπέργκεν 3 ½ 
ώρες 70 € 49 €

288
2
Κρίστιανσαντ, 
Νορβηγία

Ανακάλυψη του Κριστιανσάντ 
με λεωφορείο & μικρή 
κρουαζιέρα στα Φιόρδ

5 ώρες 90 € 63 €

016
L
Άρχους, Δανία Ανακαλύψτε το Άρχους, το 

Παρελθόν & το Σήμερα
3 ώρες 70 € 49 €

296
1
Βαρναμούντε, 
Γερμανία

Ανακαλύψτε το Βερολίνο 9 ½ 
ώρες

100 € 70 €

Σύνολο Πακέτου 400 € 280 €

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
✓ Η έγκαιρη συμμετοχή και προκράτηση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς 
εξασφαλίζουμε λεωφορείο, αποκλειστικά για τους Έλληνες επιβάτες.
✓ Για την προκράτηση ιδιωτικού λεωφορείου και ελληνόφωνου τοπικού 
ξεναγού, απαιτείται η ελάχιστη συμμετοχή τουλάχιστον 35 ατόμων  για το 
κάθε πακέτο εκδρομών.  Σε διαφορετική περίπτωση η ξενάγηση θα είναι σε 
δύο γλώσσες και ΔΕΝ θα γίνεται μετάφραση στα Ελληνικά.
✓ Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις εκδρομές ή κάποιες από αυτές.
✓ Όσοι επιβάτες επιλέξουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές από τις 
προτεινόμενες εκδρομές, θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις εκδρομές 
τους μόνο στο κρουαζιερόπλοιο και να ενσωματωθούν σε γκρουπ γλώσσας 
τις επιλογής τους. (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά κτλ.).
✓ Παιδιά: κάτω των 2,99 ετών συμμετέχουν δωρεάν στις εκδρομές εφόσον 
δεν καταλαμβάνουν θέση και μεταφέρονται από τους γονείς τους συνέχεια.  
✓ Παιδιά από 3 έως 12,99 ετών πληρώνουν τις ανωτέρω τιμές του 
τιμοκαταλόγου - από 13 ετών και άνω πληρώνουν την τιμή ενήλικα, όπως 
αναγράφεται στον τιμοκατάλογο - Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι κατ' άτομο
✓ Η σειρά των επισκέψεων ενδέχεται να τροποποιηθεί, χωρίς να παραλείπεται 
κανένα σημείο της προαναφερθείσας ξενάγησης.
✓ Όλες οι ανωτέρω περιγραφές είναι σωστές σύμφωνα με τα έντυπα της Costa 
Cruises. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση η εκδρομή να διαφέρει 
ελάχιστα από την περιγραφή.
✓ Αν έχετε κάποια κινητικά προβλήματα παρακαλώ ενημερώστε το γραφείο 
εκδρομών και τον/την συνοδό του γκρουπ
✓ Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν το οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
προσφέρεται στην εκδρομή. Τα γεύματα και τα ποτά  παρέχονται μόνο όταν 
αναφέρονται στην περιγραφή. Η Costa Cruises διατηρεί το δικαίωμα να 
διαφοροποιήσει τις τιμές και την σειρά των εκδρομών χωρίς καμία 
προειδοποίηση.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΦΙΟΡΔ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 28 ΙΟΥΛΙΟΥ & 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

      ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ €

Κ
Ω
Δ

ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάρκε
ια

ΕΝΗΛΙ
ΚΕΣ

ΠΑΙΔ
ΙΑ

  Κοπεγχάγη, 
Δανία

Ξενάγηση Κοπεγχάγης 3 ½ 
ώρες

Δωρεάν Δωρεά
ν

236
1
Γκεϊράνγκερ, 
Νορβηγία

Τα αξιοθέατα του Γκέιρανγκερ 3 ώρες 70 € 49 €

289
2
Μπέργκεν, 
Νορβηγία

Τα αξιοθέατα του Μπέργκεν 3 ½ 
ώρες 70 € 49 €

288
2
Κρίστιανσαντ, 
Νορβηγία

Ανακάλυψη του Κριστιανσάντ 
με λεωφορείο & μικρή 
κρουαζιέρα στα Φιόρδ

5 ώρες 90 € 63 €

016
L
Άρχους, Δανία Ανακαλύψτε το Άρχους, το 

Παρελθόν & το Σήμερα
3 ώρες 70 € 49 €

296
1
Βαρναμούντε, 
Γερμανία

Ανακαλύψτε το Βερολίνο 9 ½ 
ώρες

100 € 70 €

Σύνολο Πακέτου 400 € 280 €

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
✓ Η έγκαιρη συμμετοχή και προκράτηση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς 
εξασφαλίζουμε λεωφορείο, αποκλειστικά για τους Έλληνες επιβάτες.
✓ Για την προκράτηση ιδιωτικού λεωφορείου και ελληνόφωνου τοπικού 
ξεναγού, απαιτείται η ελάχιστη συμμετοχή τουλάχιστον 35 ατόμων  για το 
κάθε πακέτο εκδρομών.  Σε διαφορετική περίπτωση η ξενάγηση θα είναι σε 
δύο γλώσσες και ΔΕΝ θα γίνεται μετάφραση στα Ελληνικά.
✓ Μπορείτε να επιλέξετε όλες τις εκδρομές ή κάποιες από αυτές.
✓ Όσοι επιβάτες επιλέξουν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές από τις 
προτεινόμενες εκδρομές, θα έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν τις εκδρομές 
τους μόνο στο κρουαζιερόπλοιο και να ενσωματωθούν σε γκρουπ γλώσσας 
τις επιλογής τους. (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά κτλ.).
✓ Παιδιά: κάτω των 2,99 ετών συμμετέχουν δωρεάν στις εκδρομές εφόσον 
δεν καταλαμβάνουν θέση και μεταφέρονται από τους γονείς τους συνέχεια.  
✓ Παιδιά από 3 έως 12,99 ετών πληρώνουν τις ανωτέρω τιμές του 
τιμοκαταλόγου - από 13 ετών και άνω πληρώνουν την τιμή ενήλικα, όπως 
αναγράφεται στον τιμοκατάλογο - Όλες οι ανωτέρω τιμές είναι κατ' άτομο
✓ Η σειρά των επισκέψεων ενδέχεται να τροποποιηθεί, χωρίς να παραλείπεται 
κανένα σημείο της προαναφερθείσας ξενάγησης.
✓ Όλες οι ανωτέρω περιγραφές είναι σωστές σύμφωνα με τα έντυπα της Costa 
Cruises. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση η εκδρομή να διαφέρει 
ελάχιστα από την περιγραφή.
✓ Αν έχετε κάποια κινητικά προβλήματα παρακαλώ ενημερώστε το γραφείο 
εκδρομών και τον/την συνοδό του γκρουπ
✓ Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν το οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
προσφέρεται στην εκδρομή. Τα γεύματα και τα ποτά  παρέχονται μόνο όταν 
αναφέρονται στην περιγραφή. Η Costa Cruises διατηρεί το δικαίωμα να 
διαφοροποιήσει τις τιμές και την σειρά των εκδρομών χωρίς καμία 
προειδοποίηση.


