Ένα μαγικό ταξίδι στη βόρεια πλευρά της Γης | Βόρειο Σέλας - Όσλο– Σβάλμπαρντ – Λόνγκγιαρμπιεν – Μπέργκεν
- Νήσοι Φερόες
10 ήμερο Νορβηγία - ένα μαγικό ταξίδι στη βόρεια πλευρά της γης | Βόρειο Σέλας - Όσλο– Σβάλμπαρντ – Λόνγκγιαρμπιεν – Μπέργκεν Νήσοι Φερόες. Πόλεις σπάνιας φυσικής ομορφιάς, άγριων τοπίων φιόρδ και εξαιρετικός πλούτος, συνθέτουν το σκηνικό μιας χώρας τόσο
ξεχωριστής που κάνει το ταξίδι αυτό ανεπανάληπτο!
Μοναδική αναχώρηση 2018: 27/09/2018 - 06/10/2018
Τιμές:
Κατ'άτομο σε δίκλινο από €3500
Μονόκλινο: από €4150
Το πρόγραμμα:
Ημέρα 1η | Πέμπτη - 27/09 | ΑΘΗΝΑ - ΟΣΛΟ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Όσλο. Άφιξη και μεταφορά στο κέντρο της πόλης. Συνάντηση με τον ξεναγό. Στην περιήγηση που
θα ακολουθήσει θα δούμε τη Βουλή, τα Ανάκτορα, το Δημαρχείο, καμάρι των Νορβηγών, το πάρκο Φρόγκνερ με τα μνημειώδη γλυπτά του
Βίγκελαντ, το Ναυτικό Μουσείο με καράβια των Βίκινγκς, μια προσομοίωση ναυπηγείου, με ευρήματα μεγάλων θαλασσοπόρων από τον 9ο
αιώνα καθώς και άλλα αξιοθέατα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο σε μια ολοζώντανη πόλη πάνω στο νερό, με διάχυτη τη ναυτική παράδοση και
υπέροχες προβλήτες για βόλτες. Ένας προορισμός γεμάτος τέχνη, εξαιρετική όπερα, μουσικές, καταπληκτικά καφέ και ενδιαφέρουσα
αρχιτεκτονική. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την Εθνική Πινακοθήκη με τα καλύτερα έργα του Munch (και φυσικά τον πίνακα – ορόσημο
‘Κραυγή’) και να περιπλανηθείτε στην αποβάθρα Aker Brygge όπου είναι συγκεντρωμένα εμπορικά κέντρα, καφενεία και εστιατόρια.
Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφθείτε το μεσαιωνικό Κάστρο Akershus που αποτελεί ιστορικό σύμβολο για την πόλη του Όσλο. Για το βράδυ
ρωτήστε τον συνοδό σας ή τη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου σας για το βραδινό στέκι που θα σας ταιριάξει καλύτερα.
Ημέρα 2η | Παρασκευή - 28/09 | ΟΣΛΟ – ΣΒΑΛΜΠΑΡΝΤ
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σπιτσμπέργκεν και το Λονγκγιαρβιέν, την πρωτεύουσα του συμπλέγματος των
Νησιών Σβάλμπαρντ που βρίσκονται μόνο 1000χλμ από τον Βόρειο Πόλο (!) και αποτελεί την πιο Βόρεια κατοικημένη περιοχή. Αργά
το απόγευμα θα εξερευνήσουμε το βορειότερο σημείο των Φιόρδ, παίρνοντας μέρος σε μια βραδινή κρουαζιέρα με το πλοίο της MS
Langøysund, και με την ελπίδα να δούμε το Βόρειο Σέλας. Θα κατευθυνθούμε προς τον εξαιρετικά ενεργό Παγετώνα Wahlenberg
(Βάλενμπεργκ) και τον Κόλπο Yoldia (Γιόλντια).
Παρακαλούμε ντυθείτε με ζεστά και αδιάβροχα ρούχα, και μην ξεχάσετε τα κιάλια και την φωτογραφική σας μηχανή!
Στο δρόμο μας θα δούμε πουλιά, φώκιες και θα εξερευνήσουμε την ιστορία των τοπικών νησιών, η οποία ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένη με την
εξόρυξη άνθρακα. Θα έχετε την μοναδική ευκαιρία να θαυμάσετε την κίνηση του Παγετώνα, με τεράστια κομμάτια πάγου να αποκολλώνται ανά
πάσα στιγμή. Ζεστό γεύμα.
Tο βράδυ σας καλούμε να συμμετάσχετε στο κλείσιμο του τοπικού OCTOBERFEST
στα τοπικά μπαρ.
Ημέρα 3η | Σάββατο - 29/09 | ΛΟΝΚΓΙΑΡΜΠΙΕΝ
Δίωρη ξενάγηση με λεωφορείο. Ο τέλειος τρόπος να ανακαλύψετε το Longyearbyen και το περιβάλλον του. Η πόλη φιλοξενεί τους
περισσότερους από τους 2200 μόνιμους κατοίκους των νησιών. Ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει στα μεγάλα τοπικά αξιοθέατα. Η ξενάγηση θα
περιλαμβάνει επίσης τα ανθρακωρυχεία του Adventdalen που μαζί με τα άλλα που είναι διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία αποτελούσαν
την πηγή πλούτου των νησιών μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα τα νησιά άρχισαν να γίνονται πόλος έλξης τουριστών κατά την διάρκεια
όλου του χρόνου και μόνιμη βάση επιστημονικών αποστολών για την μελέτη της Αρκτικής.
Στάση για φωτογραφίες. Η ξενάγηση θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες.
δυνατότητα για επίσκεψη των ορυχείων κάρβουνου και κάποιου από τα μουσεία.
Ημέρα 4η | Κυριακή - 30/09 | ΛΟΝΚΓΙΑΡΜΠΙΕΝ
Πρωινό και ξεκινάμε την Κρουαζιέρα στον Παγετώνα Nordenskiöld, με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις Pyramiden – την πολική «πόληφάντασμα», στους δρόμους της οποίας «κυκλοφορούν» ελεύθερες πολικές αρκούδες!
Θα ξεκινήσουμε προς του Παγετώνες Billefjorden και Nordenskiöld, με εξαιρετικές ευκαιρίες παρατήρησης της πολικής άγριας ζωής.
Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για φάλαινες, φώκιες και πληθώρα πουλιών, κοντά στον Βράχο Diabas. Aν είμαστε τυχεροί, κάποια πολική
αρκούδα μπορεί να περιφέρεται στον Παγετώνα.
Ο Ξεναγός μας θα σας εξηγήσει την ιστορία του Longyearbyen, των Παγετώνων, θα σας ενημερώσει σχετικά με την τοπική άγρια ζωή, και θα
σας εξιστορήσει μερικά τοπικά «αρκτικά παραμύθια».
Καθώς θα διασχίζουμε τον Παγετώνα, θα σερβιριστεί ζεστό γεύμα.

Καιρού επιτρέποντος, θα αράξουμε στις εγκαταστάσεις Pyramiden, όπου θα μας περιμένει ο Ρώσος ξεναγός μας. Κρατώντας ένα όπλο για
προστασία από τις πολικές αρκούδες, θα μας καλωσορίσει με ένα εγκάρδιο: “Καλωσήρθατε στη Ρωσσία!”.
Στις εγκαταστάσεις μπορεί να κυκλοφορούν ελεύθερες πολικές αρκούδες, για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό όλοι οι επιβάτες να παραμείνουν σε
ένα γκρουπ κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης της «πόλης-φάντασμα» με τον ξεναγό μας.
Κατά το γυρισμό μας στο Longyearbyen, θα περάσουμε από την τοποθεσία Skansbukta, όπου ο ξεναγός θα μας εξιστορήσει τα τραγικά
γεγονότα που έλαβαν χώρα το χειμώνα του 1872 στο Svenskhuset (Το Σουηδικό Σπίτι).
*το παραπάνω πρόγραμμα εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και τους τοπικούς ανέμους, τυχόν συναντήσεις άγριας ζωής και τυχόν
καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας στην εκάστοτε τοποθεσία.
Παρακαλούμε ντυθείτε με ζεστά και αδιάβροχα ρούχα, με σκούφους και γάντια. Μην ξεχάσετε τα κυάλια σας και την φωτογραφική σας μηχανή!
Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα ενοικίασης για κυάλια από το μπαρ του πλοίο.
Σε αυτή την κρουαζιέρα, θυμηθείτε να έχετε μαζί σας Νορβηγικές Κορώνες, καθώς είναι ο μόνος διαθέσιμος τρόπος πληρωμής στην
τοποθεσία Pyramiden.
Ημέρα 5η | Δευτέρα - 01/10 | ΛΟΝΚΓΙΑΡΜΠΙΕΝ - ΟΣΛΟ
Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Νορβηγική πρωτεύουσα, πανοραμικά χτισμένη πάνω στο βόρειο άκρο του ομώνυμου
Όσλοφιόρδ που περιτριγυρίζεται από κατάφυτες οροσειρές. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Βγείτε για περίπατο στον όμορφο δρόμο Καρλ
Γιόχαν την καρδιά της ιστορικής και εμπορικής Νορβηγικής πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας μια από τις μεγαλύτερες μέρες του καλοκαιριού
μαζί με ένα ποτό και τοπικές σπεσιαλιτέ. Τους καλοκαιρινούς μήνες τραπεζάκια απλώνονται σε εξέδρες πάνω στο νερό και οι ντόπιοι
απολαμβάνουν την καλοκαιρία και τις ζωογόνες αχτίδες του ήλιου που αργεί να εγκαταλείψει τον ασυννέφιαστο ουρανό.
Ημέρα 6η | Τρίτη - 02/10 | ΟΣΛΟ – ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα των Φιορδς της Νορβηγίας, το γραφικό Μπέργκεν. Επιβίβαση στο τρένο
μας μέσα από μια μοναδικής ομορφιάς διαδρομή, με υπέροχα τοπία, με εντυπωσιακούς καταρράκτες, γραφικά χωριουδάκια και καταπράσινες
απότομες πλαγιές κάτω από τους παγετώνες για να φτάσουμε στο Μύρνταλ, εκεί αλλάζουμε στο μοναδικό Flamsbana, το τρενάκι που θα μας
μεταφέρει στο παραθαλάσσιο Φλάμ, σε μία καθοδική πορεία με διαφορά ύψους 850μ. Στην διαδρομή θα γίνουν στάσεις στα πιο ενδιαφέροντα
σημεία της διαδρομής. Άφιξη στο Φλάμ και ύστερα από λίγη ώρα επιβίβαση στο πλοίο. Μοναδικές εικόνες και εντυπώσεις μας περιμένουν
καθώς ξεκινά η κρουαζιέρα μας (2 ώρες περίπου), στο απαράμιλλο Σόγκνεφιορδ, το μεγαλύτερο και βαθύτερο στον κόσμο. Θα περάσουμε
ανάμεσα από πανύψηλα καταπράσινα βουνά. Το φιορδ και οι διακλαδώσεις του περιστοιχίζονται από βραχώδη τοιχώματα που πέφτουν σχεδόν
κάθετα στα σμαραγδένια νερά και μαζί με το χιόνι στις κορφές το καλοκαίρι δίνουν την πιο χαρακτηριστική εικόνα της Νορβηγίας με τις πιο
έντονες και πλούσιες αντιθέσεις. Αποβίβαση στο Γκούντβαγκεν και άφιξη με πούλμαν, μέσω των κωμοπόλεων Σταλχάιμ και Βος, στην
‘καλλονή του Βορρά’, το κουκλίστικο Μπέργκεν. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ γνωρίστε την νυκτερινή ατμόσφαιρα
της όμορφης πόλης δοκιμάζοντας τοπικές θαλασσινές νοστιμιές.
Ημέρα 7η | Τετάρτη - 03/10 | ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Πρωινό. Γνωριμία του Μπέργκεν της Χανσεατικής πόλης της Νορβηγίας, της ιστορίας του και της μοναδικής ατμόσφαιρας που αποπνέει.
Μπορείτε να περιπλανηθείτε στα στενάκια της παλιάς πόλης, να επισκεφτείτε το ενυδρείο ή και να απολαύσετε τοπικές γεύσεις στη γραφική και
πλούσια ψαραγορά. Απολαύστε τις τριγωνικές στέγες του Μπέργκεν από ψηλά, με το τελεφερίκ για την κορυφή του βουνού Φλόυεν, που
βρίσκεται στα 320 μέτρα. Πάρτε τη φωτογραφική σας μηχανή για να θυμάστε για πάντα την πανέμορφη θέα με φόντο τη φωτεινή νύχτα.
Για αυτούς πους αρέσει η πεζοπορία προτείνουμε ένα ολοήμερο περίπατο που συνδέει τα δύο χαρακτηριστικά βουνά του Μπέργκεν το Ulriken
με το Floyen.
Ημέρα 8η | Πέμπτη - 04/10 | ΜΠΕΡΓΚΕΝ – ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ
Το πρωινό στην διάθεσή σας. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βάγκαρ το αεροδρόμιο των Νησιών Φερόες.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και ίσως αποφασίσετε μια μικρή βόλτα στην πόλη.
Τα νησιά Φερόες βρίσκονται στην μέση του Ατλαντικού, ανήκουν διοικητικά στην Δανία και έχουν σαν νόμισμα την δανέζικη κορώνα.
Ημέρα 9η | Παρασκευή - 05/10 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ
Σήμερα ξεκινάει μία ολοήμερη εκδρομή στις Φερόες Νήσους, θα περάσουμε από τα νησιά Steymoy και Eysturoy. Θα έχετε την ευκαιρία να
γνωρίσετε αρκετά νησιά από το σύμπλεγμα αυτό, καθώς και το υποβρύχιο τούνελ που οδηγεί στην αλιευτική πρωτεύουσα Klaksvík και την
μοναδική Χριστιανική Εκκλησία.
Σε αυτήν την εκδρομή θα έχετε μια υπέροχη θέα στα νησιά Borðoy Kalsoy, και Kunoy. Στο δρόμο μας θα επισκεφθούμε μικρότερα νησιά,
πύργους αλλά και έναν καταυλισμό Βίκινγκς στο Leirvík.
Θα πάρουμε τον ορεινό δρόμο που οδηγεί στο Norðadalsskarð, όπου η θέα στο νησί Koltur είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Στη συνέχεια θα
κατευθυνθούμε στη νέα σήραγγα κάτω από το στενό του Vestmanna. Η σήραγγα αυτή, μήκους 4,9 χλμ, οδηγεί στο νησί Vágoy, όπου θα
επισκεφθούμε τα χωριά Sandavág, Miðvág και Sørvág. Θα κάνουμε μια στάση στο αεροδρόμιο, πριν κατευθυνθούμε στο χωριό Bø, και προς
το Gásadal, όπου θα έχετε μια φανταστική θέα προς τα νησιά Tindhólm και Mykines.
Επιστροφή στο Torshavn που βρίσκεται στο νησί Streymoy και είναι η πρωτεύουσα του συμπλέγματος των Φερόων Νήσων. Εκτός από τη
μεγαλύτερη πόλη και το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, το Torshavn είναι επίσης και το πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο της χώρας.
Το Torshavn είναι γνωστό ως η «πιο μικρή πρωτεύουσα του κόσμου». Επιπλέον, η πόλη είναι γνωστή ως μία μοντέρνα και ζωντανή πόλη, με
πολλές καφετέριες, εστιατόρια, μουσικούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αυτό συμβάλλει σε μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο μικρό λιμάνι
της πόλης.
Η παλιά πόλη του Torshavn ονομάζεται ’Á Reyni’, όπου μπορεί κανείς να δει τα παλιά σπίτια, φτιαγμένα από μαύρη πίσσα και με
στέγη γρασιδιού. Επιπλέον, εδώ βλέπει κανείς και τα κόκκινα σπίτια στο ‘Tinganes’, την περιοχή όπου βρίσκονται διάφορα διοικητικά κτίρια.
Ημέρα 10η | Σάββατο – 06/10 | ΤΟΡΣΧΑΒΝ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω Κοπεγχάγης.

**ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ**

Περιλαμβάνει
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Αθήνα
Φόρους αεροδρομίων
Ολοήμερη εκδρομή μεταξύ Όσλο – Μπέργκεν
Μεταφορά μιας αποσκευής από ξενοδοχείο Όσλο για ξενοδοχείο Μπέρκεν
Δύο νύχτες διαμονή σε Α κατηγορίας ξενοδοχείο στο Όσλο
Δύο νύχτες διαμονή σε Α κατηγορίας ξενοδοχείο στο Μπέργκεν
Τρεις νύχτες διαμονή σε Α κατηγορίας ξενοδοχείο στο Σπιτσμπέργκεν
Δύο νύχτες διαμονή σε Α κατηγορίας ξενοδοχείο στο Τόρσχάβν
Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
Δύο γεύματα
Μεταφορές από/προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία κατά την διάρκεια του ταξιδιού
Πανοραμική ξενάγηση στο Όσλο με Ελληνόφωνο ξεναγό
Περίπατος γνωριμίας του Μπέργκεν
Δίωρη περιήγηση της περιοχής του Longyearbyen
Περίπατος γνωριμίας του Longyearbyen
Περίπατος γνωριμίας του Τορσχαβν
Ολοήμερη εκδρομή γνωριμίας στα Νήσοι Φερόες
Ολοήμερη κρουαζιέρα στον Παγετώνα Nordenskiöld, και στο Pyramiden
Βραδινή κρουαζιέρα στον Παγετώνα Wahlenberg και τον Κόλπο Yoldia.
Ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδιού
Μια χειραποσκευή
Μία αποσκευή
Πληροφοριακό φυλλάδιο για όλες τις περιοχές του ταξιδιού
ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνει
Είσοδοι σε μουσεία & αξιοθέατα, ποτά και φιλοδωρήματα.
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.

Καιρός
Το κλίμα της Νορβηγίας είναι πιο ήπιο από αυτό που θα περίμενε κανείς λόγω του γεωγραφικού
πλάτους. Δυνατοί άνεμοι και βαριές βροχοπτώσεις είναι πολύ κοινές τον χειμώνα ειδικά στα δυτικά. Τα
ηπειρωτικά υψίπεδα έχουν αρκτικό κλίμα αλλά τα καλοκαίρια είναι ηλιόλουστα και ζεστά. Μέσες
θερμοκρασίες: το καλοκαίρι (Ιούλιος) 13°-18°C ενώ τον χειμώνα (Ιανουάριος) 2°C, ιδανικός καιρός για
χειμερινά σπόρ!
Μέσες Θερμοκαρσίες ανά μήνα (°C)
Μήνας

Όσλο

Bodø

Tromsø

Αύγουστος

12...21

10...16

8...14

Σεπτέμβριος

8...16

7...12

5...10

Οκτώβριος

3...9

3...7

1...5

Οικονομικές συναλλαγές
Το νόμισμα της Νορβηγίας είναι η Κορώνα (krone – πληθυντικος kroner), NOK. Μια νορβηγική κορώνα
διαιρείται σε 100 ore. Ισοτιμία Ιανουαρίου 2011: 1 NOK = 0.126996 EUR, και 1 EUR = 7.87426 NOK.

