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Μάλμε
Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη

Νέο
πρόγραμμα

κάστρο Frederiksborg

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ...

Κοπεγχάγη

5

ΗΜΕΡΕΣ
18/4

Η πόλη της μικρής γοργόνας και του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ :
- Στο γραφικό Nyhavn έζησε ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, γράφοντας
μερικά από τα πιο διάσημα παραμύθια του
- 9 στους 10 ενήλικες διαθέτουν και κινούνται με ποδήλατο
- Μερικά από τα καλύτερα και πιο δημιουργικά εστιατόρια του κόσμου
βρίσκονται εδώ
- Στην περιοχή Christiania, που ιδρύθηκε από χιπις θα δείτε ένα
εναλλακτικό σκηνικό με πολύ πράσινο, χειροποίητες κατοικίες, γκράφιτι,
εργαστήρια, παζάρια ρούχων, cafe, χορτοφαγικά εστιατόρια και
μουσικές σκηνές
- Σπεσιαλιτέ της δανέζικης κουζίνας είναι τα smοrrebrοd (καναπεδάκια),
οι βραστές ή καραμελωμένες πατάτες, τα ρολά αβγού και οι ομελέτες,
το κόκκινο βραστό λάχανο, το ψητό χοιρινό, η ψητή πάπια και πολλά
ψάρια.
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την
πρωτεύουσα της Δανίας, την Κοπεγχάγη. Άφιξη και ξεκινάμε την γνωριμία
μας με την πανέμορφη και την πολυπληθέστερη πόλη της Δανίας. Η πόλη
με το κοσμικό λιμάνι, τα γραφικά αρχοντικά, τα δεκάδες κανάλια της, τους
προσεγμένους λιθόστρωτους δρόμους και τα καταπράσινα πάρκα είναι
σίγουρο πως θα σας εντυπωσιάσει. Ξεκινάμε την περιήγηση μας από την
πλατεία Δημαρχείου, περνάμε από το Tivoli το δεύτερο παλαιότερο θεματικό
πάρκο στον κόσμο που αποτελεί μια εμπειρία ζωής και κατευθυνόμαστε
προς το παλάτι της Δυναστείας των Κρίστιαν “Christiansborg”, το πιο
εντυπωσιακό από τα παλάτια της Κοπεγχάγης, που σήμερα φιλοξενεί την
έδρα του Δανικού κοινοβουλίου. Συνεχίζουμε την περιήγηση μας και
επισκεπτόμαστε το Εθνικό μουσείο της Δανίας, οπού εκεί θα δούμε και θα
μάθουμε τα πάντα γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό των Βίκινγκς.
Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε το διάσημο Rundetaarn, τον κυκλικό πύργο
που από την κορυφή του μπορούμε να θαυμάσουμε τη θέα ολόκληρης
της πόλης. Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Μετάβαση
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Εφόσον επιθυμείτε
μπορείτε εξ ιδίων να επισκεφτείτε την λειτουργία της Ανάστασης στην
τοπική ορθόδοξη εκκλησία, η οποία βρίσεται κοντά στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας. Θα
επισκεφτούμε το λιμάνι, όπου θα δούμε το διάσημο γλυπτό της μικρής
γοργόνας. Φιλοτεχνημένη από τον Δανό καλλιτέχνη Edvard Eriksen το
1913, η Μικρή Γοργόνα είναι εμπνευσμένη από το ομώνυμο παραμύθι του
Χ.Κρ. Άντερσεν. Συνεχίζουμε με την μαρμάρινη εκκλησία Frederiks Kirke
ένα από τα πιο φωτογραφημένα μνημεία της πόλης με τον επιβλητικό
της τρούλο με άνοιγμα 31 μέτρων και την ξεχωριστή αρχιτεκτονική της.
Δίπλα από την εκκλησία θα συναντήσουμε τα ανάκτορα Amalienborg, που
αποτελούν τη χειμερινή κατοικία της Βασιλικής οικογένειας της Δανίας,
όπου εκεί καθημερινά στις 12:00 πραγματοποιείται η εντυπωσιακή αλλαγή
της βασιλικής φρουράς, που καθηλώνει το βλέμμα χιλιάδων επισκεπτών.
Αναχωρούμε για το Κάστρο του Rosenborg, το οποίο βρίσκεται στο
βόρειο κομμάτι του κέντρου της πόλης και φιλοξενεί ένα μουσείο με
βασιλικές συλλογές, ενώ οι επισκέπτες του μπορούν να θαυμάσουν
και τους εντυπωσιακούς κήπους. Τέλος επισκεπτόμαστε τον καθεδρικό
ναό (Vor Frue Kirke) μια εκκλησία που είναι αφιερωμένη στη Παναγία
και εξωτερικά θυμίζει έντονα αρχαιοελληνικό ναό. Ελεύθερος χρονος
στο κέντρο της πόλης. Το απόγευμα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε
το Nyvahn την πιο αναγνωρίσιμη και πολυφωτογραφημένη εικόνα της
Κοπεγχάγης, με ένα συγκρότημα πολύχρωμων κτιρίων του 17ου αιώνα,
που βρίσκονται ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Θα έχουμε την ευκαιρία
να πραγματοποιήσουμε μια μίνι κρουαζιέρα, ώστε να γνωρίσουμε την
πρωτεύουσα της Δανίας και από τη θάλασσα. Τελειώνοντας, επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον
πεζόδρομο Strøget, τον μεγαλύτερο εμπορικό πεζόδρομο της Ευρώπης
και χωρίς αμφιβολία το μέρος στο οποίο χτυπάει η καρδιά της πόλης. Εκεί
θα συναντήσετε εστιατόρια, μαγαζιά που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα
και αναμνηστικά, πολυτελή μαγαζιά γνωστών οίκων μόδας, μπαρ.

- Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
- Απευθείας πτήσεις
- Διαμονή στο πολυτελές COPENHAGEN ISLAND 4* στο κέντρο της
Κοπεγχάγης
- Το πρόγραμμά είναι πλούσιο σε επισκέψεις στα σημαντικότερα
αξιοθέατα, χωρίς περιττές περιηγήσεις και με αρκετό χρόνο για να
αξιοποιήσετε με τον τρόπο που επιθυμείτε
- Παρακολούθηση της Ανάστασης σε ορθόδοξη εκκλησία

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε μια εκδρομή στα σημαντικότερα
κάστρα της Δανίας. Aρχικά θα μεταφερθούμε στο κάστρο Frederiksborg, που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως το πιο εντυπωσιακό κάστρο
που υπάρχει και βρίσκεται 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης.
Οι εικόνες που θα αντικρίσουμε είναι μαγευτικές. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το κάστρο Kronborg, που είναι γνωστό από το έργο του
Σαίξπηρ “Άμλετ”. Βρίσκεται κοντά στην πόλη Χέλσινγκορ στα σύνορα
της Δανίας με την Σουηδία και από το 2000 έχει συμπεριληφθεί από
την UNESCO στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς.
Το κάστρο έχει μεγάλη συμβολική σημασία για τους Δανούς και έπαιξε
ρόλο-κλειδί στη ιστορία της βόρειας Ευρώπης από το 16ο έως το 18ο
αιώνα. Έχει παραμείνει άθικτο έως σήμερα κι έχει μείνει γνωστό, γιατί
ο Σαίξπηρ τοποθέτησε εκεί, στο κάστρο της Ελσινόρης, τα γεγονότα
της τραγωδίας του, «Άμλετ». Αργά το απόγευμα επιστροφή στην
Κοπεγχάγη. Εναλλακτικά, αν δεν ακολουθήσετε την εκδρομή μπορείτε
να επισκεφθείτε τη γειτονιά Vesterbro, που βρίσκεται κοντά στον
κεντρικό σταθμό και είναι μια περιοχή γεμάτη ζωή. Νέοι επαγγελματίες,
fashion designers και καλλιτέχνες, την έχουν μετατρέψει σε κέντρο
δημιουργικότητας και διασκέδασης. Από τα ντιζαϊνάτα καταστήματα,
τα wine bar στην οδό Værnedamsvej με τον γαλλικό αέρα μέχρι τα νέα
εστιατόρια και το ψαγμένο nightlife της αναπτυσσόμενης Meatpacking District, το Vesterbro προσφέρει μια μοναδική εμπειρία που δεν
πρέπει να χάσετε.
4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΑΛΜΕ ΣΟΥΗΔΙΑ Η
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ CHRISTIANIA
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και για τη συνέχεια προτείνουμε μια
εκδρομή στη Μάλμε την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας.
Θα διασχίσουμε την εντυπωσιακή κρεμαστή γέφυρα Øresund που
συνδέει την Δανία με τη Σουηδία και θα φτάσουμε στο Mαλμε. Εκεί θα
θαυμάσουμετην πλατεία Γερουσίας, το κάστρο του Malmö και την παλιά
πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια. Τα τελευταία χρόνια έχει ιδρυθεί
ένα πανεπιστημιακό κολέγιο (Malmo hogskola) και η πόλη προσπαθεί
να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Ακόμη
είναι γνωστή για τα εκτενή πάρκα, χώρους πρασίνου και θεωρείται ως
ένα μοντέλο αειφόρου αστικής ανάπτυξης. Το μεσημέρι θα έχουμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στα κανάλια της πόλης με
ειδικές γόνδολες. Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.
Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την “ελεύθερη” πόλη
Christiania που ιδρύθηκε από μία ομάδα χίπηδων το 1971 και εκεί
θα συναντήσετε μικρό-επιχειρήσεις όπως ξυλουργοί, σιδηρουργοί,
καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, γκαλερί, συναυλιακούς χώρους και
τέλος ένα μικρό παζάρι με μικροαντικείμενα. Αυτός ο διαφορετικός
τρόπος ζωής, οι χειροποίητες κατοικίες γεμάτες γκράφιτι, το
πανέμορφο φυσικό τοπίο, συν το μυστήριο, καθώς απαγορεύονται οι
φωτογραφίες, προσελκύουν χιλιάδες τουρίστες καθημερινά.
5η ημέρα: ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ –ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια μετάβαση στο
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήσης επιστροφής. Άφιξη το
μεσημέρι στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις και δίνοντας
ραντεβού για το επόμενο ταξίδι μας.
Ζητήστε να σας εξασφαλίσουμε το Copenhagen Pass για να έχετε
εκπτώσεις σε μουσεία-αξιοθέατα & απεριόριστη δωρεάν χρήση
των Μέσα μαζικής μεταφοράς.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
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Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
18/4

COPENHAGEN ISLAND 4*

579

369

879

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 07.55 - 09.45
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10.35 - 14.25

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. Σύνολο φόρων +145 ευρώ
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε πακέτο διακοπών η τιμή μειώνεται κατά 89 ευρω.
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται σε ένα τεχνητό νησί στο κέντρο της Κοπεγχάγης, δίπλα από το γνωστό εμπορικό κέντρο
Fisketorvet shopping center

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Ταξίδια + Tαξίδια με 1 διαδρομή αεροπορικώς και 1 οδικώς

Περιλαμβάνονται

- αεροπορικά εισιτήρια
- αποσκευές σύμφωνα με τον πίνακα πολιτικής αποσκευών όπως φαίνεται
παρακάτω
- προκράτηση θέσης σε όλες τις πτήσεις, για να είστε σε διπλανές θέσεις με τον
συνταξιδιώτη σας. Σε πολλές αεροπορικές εταιρίες αυτό έχει επιπλέον κόστος.
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο
πρόγραμμα του ταξιδιού
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων και φιλοδωρήματα
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποκλειστικό δωμάτιο

Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
του ιδίου φύλλου.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.
Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
αεροπορικών εταιριών.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο
24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας
Αεροπορική εταιρία

AEGEAN
AIRLINES

AIR SERBIA

TAROM

RYANAIR

EASY JET

TRANSAVIA

TURKISH

Προσωπικό
αντικείμενο
(Γυναικεία / ανδρική
τσάντα ή laptop)

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται
(40x20x25 cm)

Δεν
περιλαμβάνεται

Δεν
περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Χειραποσκευή

8 Kg
ανά άτομο

8 Kg
ανά άτομο
55x40x20

Διαστάσεις
35x30x20

Δεν
περιλαμβάνεται

Διαστάσεις
56x45x25

Διαστάσεις
55x40x25
έως 10 Kg

8 Kg
ανά άτομο

Αποσκευή

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

20Kg
ανά 2 άτομα*

15 Kg
ανά 2 άτομα

15 Kg
ανά 2 άτομα

20Kg
ανά άτομο

Κόστος χειραποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 15 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 25 ευρώ (Διαστάσεις
55x40x20 cm έως 10kg)
Κόστος επιπλέον αποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 25 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 40 ευρώ (έως 20kg)
*Δυνατότητα δυο 10κιλων χειραποσκευών (αντί για μια 20 κιλών), εφόσον η δήλωση γίνει με την κράτηση.

