Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
manessistravel.gr

ΝΕΟ

Σκανδιναβικές Πόλεις

ΔΑΝΊΑ & ΣΟΥΗΔΊΑ
Κοπεγχάγη, Οντένσε, Ροσκίλντε, Μάλμε,
Γκέντεμποργκ, Στοκχόλμη
Ένα ταξίδι διαφορετικό, που μας προσκαλεί να
μπούμε μέσα στο παραμύθι του νέου βιοματικού
μουσείου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στην Οντένσε,
να διασχίσουμε τη γέφυρα Øresund που συνδέει την
Δανία με τη Σουηδία, να σουλατσάρουμε στην Lilla
Torg στο Μάλμο, να περπατήσουμε στα λιθόστρωτα
σοκάκια της χαριτωμένης παλιάς γειτονιάς Χάγκα με
τα παραδοσιακά καλοδιατηρημένα ξύλινα σπίτια και τη
ρετρό ατμόσφαιρα του 17ου αιώνα στο Γκέτεμποργ, να
κάνουμε μια βόλτα στην πανεπιστημιούπολη Ουψάλα και
να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε την οικολογική και
φυσιολατρική κουλτούρα των Σουηδών στη Στοκχόλμη.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ,
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
• Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*: Τρεις (3) στην Κοπεγχάγη, δύο
(2) στο Γκέτεμποργκ και δύο (2) στην Στοκχόλμη σε standard δωμάτια  
• Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία
• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων,
ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 350
• Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
• Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επισκέψεων
• Έξοδα πλοιαρίων κλπ., πέραν όσων αναγράφονται στο πρόγραμμα  
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

12

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
manessistravel.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Ελσίνκι
Ουψάλα

ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Γκέτεµποργκ

∆ΑΝΙΑ

κάστρο
παλάτι Κρόνµποργκ
Φρεντερίκσµποργκ
Ροσκίλντε

Οντένσε
Γέφυρα Μεγάλης Ζώνης

Κοπεγχάγη

Μάλµε
Γέφυρα Όρεσουντ

Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα Αθήνα - Κοπεγχάγη: 08:05 - 10:25 / Α3 750
8η μέρα Στοκχόλμη - Αθήνα: 13:05 - 17:40 / Α3 761

Στοκχόλµη

1η µέρα:
Αθήνα - Κοπεγχάγη, Ξενάγηση
2η μέρα:
Κοπεγχάγη, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετική εκδρομή σε
Παλάτια/Κάστρα
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της
πόλης. Επίσης μπορείτε να λάβετε μέρος σε μία
προαιρετική εκδρομή στο παλάτι Φρεντερίκσμποργκ
και στο κάστρο Κρόνμποργκ (έξοδα ατομικά).
3η μέρα:
Κοπεγχάγη - “Γέφυρα Μεγάλης Ζώνης” - Οντένσε/
Μουσείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν - Ροσκίλντε Κοπεγχάγη  
4η μέρα:
Κοπεγχάγη - Γέφυρα Όρεσουντ - Μάλμε Γκέτεμποργκ
5η μέρα:
Γκέτεμποργκ, Περιήγηση πόλης, Κρουαζιέρα
6η μέρα:
Γκέτεμποργκ - Ουψάλα - Στοκχόλμη    
7η μέρα:
Στοκχόλμη, Ξενάγηση, Επίσκεψη στο Δημαρχείο και
στο Μουσείο Βάσα
8η μέρα:
Στοκχόλμη - Αθήνα

TRAVEL AT A GLANCE:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας Ταλίν
πτήσεις με
ΕΣΘΟΝΙΑ
AEGEAN AIRLINES - πρωινή
αναχώρηση
από Αθήνα για Κοπεγχάγη και μεσημεριανή
από Στοκχόλμη - ώστε να έχουμε
περισσότερο χρόνο στο ταξίδι μας
• Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση
στην πρωτεύουσα της Δανίας,
την πανέμορφη Κοπεγχάγη
• Διαδρομή μέσω της “Γέφυρας της
Μεγάλης Ζώνης” - ένας συνδυασμός
γεφυρών και σηράγγων μήκους 18
χιλιομέτρων - για την Οντένσε
• Επίσκεψη στην γενέτειρα του Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν, την Οντένσε και είσοδος στο
εκπληκτικό Μουσείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
(εισιτήρια προ-κρατημένα και πληρωμένα)
• Επίσκεψη στο Ροσκίλντε, ο Καθεδρικός ναός
του οποίου ήταν ο μοναδικός στο νησί Ζίλαντ/
Zealand/Sjælland της Δανίας
μέχρι τον 20ο αιώνα
• Δυνατότητα επίσκεψης στο Χέλσινγκορ με
το άθικτο κάστρο Κρόνμποργκ, καθώς και
στο αναγεννησιακό παλάτι Φρεντερίκσμποργκ

• Διαδρομή μέσω της γέφυρας Όρεσουντ
ή Έρεσουντ, ένα πραγματικό θαύμα
της τεχνολογίας, για το Μάλμε  
• Επίσκεψη στο Μάλμε, την τρίτη
σε μέγεθος πόλη της Σουηδίας
• Δύο διανυκτερεύσεις, ξενάγηση και
μίνι Κρουαζιέρα στο Γκέτεμποργκ
• Επίσκεψη στην γενέτειρα του Ίνγκμαρ
Μπέργκμαν, την πανεπιστημιούπολη Ουψάλα
• Δύο διανυκτερεύσεις στην πρωτεύουσα
της Σουηδίας, την Στοκχόλμη
• Επίσκεψη στο Δημαρχείο της Στοκχόλμης,
το Εθνικό Σύμβολο της χώρας (εισιτήρια
προ-κρατημένα και πληρωμένα)
• Επίσκεψη στο μουσείο του πολεμικού
πλοίου Βάσα, που βυθίστηκε στο παρθενικό
του ταξίδι το 1628 και ανασύρθηκε από
τον βυθό της θάλασσας μετά από 333 χρόνια
(εισιτήρια προ-κρατημένα και πληρωμένα)
• Εμπειρότατος αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας.

Αναχωρήσεις: 24 Ιουνίου, 8, 22, 29 Ιουλίου,
5, 12, 19, 26 Αυγούστου, 2 Σεπτεμβρίου

8 μέρες από

1195€
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