
 

  

  

  

  

  

ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη  ……ππιιοο  λλααμμππεερρήή  ααππόό  πποοττέέ!!!!!!    
  

Χριστούγεννα ή Πρωτοχρονιά στην γοητευτική πρωτεύουσα της Δανίας, την μαγευτική Κοπεγχάγη, μια πόλη 

μου μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις ιστορίες του μεγάλου παραμυθά της, του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν! 

Η εορταστική ατμόσφαιρα με τους στολισμένους δρόμους και τα φωτισμένα μνημεία, οι λαμπερές βιτρίνες 

των καταστημάτων, τα περίφημα ξωτικά των Χριστουγέννων - οι νάνοι Γιούουλ Νίσσε, οι πιστοί βοηθοί 

του "Γιουλεμάντεν", δηλαδή του Άγιου Βασίλη, με τα κόκκινα καπέλα και τα μακριά άσπρα γένια - να 

φιγουράρουν σε κάθε είδους αντικείμενα, η χριστουγεννιάτικη αγορά στο πάρκο Τίβολι, το ζεστό 

αρωματικό κρασί γκλογκ (glögg), οι δανέζικες λιχουδιές των ημερών και πάνω απ΄ όλα η ζωντάνια των 

κατοίκων της πόλης, θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στις φετινές σας γιορτές! 

Ελάτε να σας δείξουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης, να επισκεφθούμε το Μουσείο του 

Κεχριμπαριού με τα μοναδικά εκθέματα από το "Χρυσάφι του Βορρά", να σας μιλήσουμε για τα 

χριστουγεννιάτικα έθιμα της χώρας και τη φιλοσοφία του hygge, που αποτελεί το μυστικό της ευτυχίας 

των Δανών, να περπατήσουμε μαζί στον περίφημο πεζόδρομο Στρόγκετ και στο πάρκο Τίβολι με την 

παραμυθένια χριστουγεννιάτικη αγορά, να ζήσουμε το "πνεύμα των Χριστουγέννων" στην Οντένσε και, 

αν θέλετε, να  ακολουθήσουμε την Δανέζικη Ριβιέρα μέχρι το Χέλσινγκορ για να δούμε το άθικτο κάστρο 

Κρόνμποργκ και να συνεχίσουμε μέχρι το αναγεννησιακό παλάτι Φρεντερίκσμποργκ. 

Ελάτε να περάσουμε μαζί τα πιο "hyggeligt" Χριστούγεννα της ζωής μας!!! 

ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα,,  ΠΠρρωωττοοχχρροοννιιάά  

  
  
 



 

11ηη  μμέέρραα::  ΑΑθθήήνναα  --  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη,,  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  ππόόλληηςς  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και απ΄ ευθείας πτήση με AEGEAN AIRLINES για Κοπεγχάγη. Άφιξη και περιήγηση 
στην φαντασμαγορικά στολισμένη πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την κεντρική πλατεία του 
εντυπωσιακού Δημαρχείου, τη Γλυπτοθήκη, το 
Χρηματιστήριο, το παλάτι Αμαλίενμποργκ, την Όπερα, το 
άγαλμα του Φρειδερίκου Ε΄, τα ογκώδη ανάκτορα 
Κρίστιανμποργκ, το σπίτι όπου έζησε ένα μέρος της ζωής 
του ο μεγάλος παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, το 
κανάλι Νίχαβν με τα πολύχρωμα σπίτια και τα αραγμένα 
ιστιοφόρα κ.ά. Τελευταία μας στάση θα είναι στην παραλία 
Λαγκελίνιε, όπου θα δούμε το ύψους 1,25 μέτρων χάλκινο 
άγαλμα της Μικρής Γοργόνας (den Lille Havfrue), το 
σύμβολο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος, για να 
επισκεφθείτε κάποιο μουσείο ή την αυτόνομη κοινότητα 
Christiania, μια μποέμ γειτονιά που ιδρύθηκε το 1971 με το 
όραμα ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο SCANDIC COPENHAGEN 4* 
(www.scandichotels.com). Στη συνέχεια μπορείτε να 
περπατήσετε μαζί με τον αρχηγό μας στον περίφημο 
πεζόδρομο Στρόγκετ (Stroget), έναν από τους 
μεγαλύτερους της Ευρώπης. Διανυκτέρευση.   

  

22ηη  μμέέρραα::  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη,,  ΤΤίίββοολλιι        
Σήμερα θα επισκεφθείτε μαζί με τον αρχηγό μας το Τίβολι 
(το κόστος εισόδου περιλαμβάνεται), το δεύτερο 
παλαιότερο πάρκο αναψυχής του κόσμου, το οποίο κατά 
την περίοδο αυτή μετατρέπεται σε μια παραμυθένια 
χριστουγεννιάτικη αγορά έκτασης 2000 τετραγωνικών 
μέτρων. Το νεραϊδένιο αυτό σκηνικό πλαισιώνουν εξωτικά 
περίπτερα, διακοσμημένα συμφώνα με την Σκανδιναβική 
παράδοση. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε χριστουγεννιάτικα 
αναμνηστικά και να γευθείτε τοπικές λιχουδιές. Τα παιδιά 
σας θα συναντήσουν τον Άγιο Βασίλη - τον Γιουλεμάντεν - 
και τους βοηθούς του, μπορούν να κάνουν πατινάζ ή 
rollecoasters και να δοκιμάσουν τα γκλασαρισμένα γλυκά 
με τα χριστουγεννιάτικα σχέδια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

  

  

  

http://www.scandichotels.com/


33ηη  μμέέρραα::  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη,,  ΕΕλλεεύύθθεερρηη  μμέέρραα,,  ΠΠρροοααιιρρεεττιικκήή  εεκκδδρροομμήή  σσεε  ππααλλάάττιιαα//κκάάσσττρραα  
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επίσης μπορείτε να λάβετε μέρος σε μία προαιρετική 
εκδρομή στο κάστρο Κρόνμποργκ και στο παλάτι Φρεντερίκσμποργκ. 
Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής: Πρωινή αναχώρηση (έξοδα ατομικά) για  το κάστρο Κρόνμποργκ του 15ου 
αιώνα, που παραμένει άθικτο και έγινε γνωστό, καθώς ο Σαίξπηρ τοποθέτησε εκεί την πλοκή του Άμλετ. Βρίσκεται 
κοντά στην πόλη Χέλσινγκορ, περίπου 45 χιλιόμετρα από την Κοπεγχάγη. Θα ακολουθήσουμε την πανέμορφη 
παραλιακή διαδρομή που ονομάζεται "Δανέζικη Ριβιέρα". Συνεχίζουμε την περιήγησή μας προς το αναγεννησιακό 
παλάτι Φρεντερίκσμποργκ (Frederiksborg), το μεγαλύτερο της Σκανδιναβίας, που στεγάζει το Εθνικό Μουσείο της 
Δανίας. Επιστροφή στην Κοπεγχάγη. Διανυκτέρευση.  

  
4η μέρα: Κοπεγχάγη - Οντένσε, Μουσείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν - Κοπεγχάγη  
Πρωινή αναχώρηση για την Οντένσε στην οποία θα 
φθάσουμε μέσω της περίφημης "Γέφυρας της 
Μεγάλης Ζώνης" (Great Belt, Storebælt) - ένας 
συνδυασμός γεφυρών και σηράγγων μήκους 18 
χιλιομέτρων, που συνδέει το νησί Φούνεν (Φιονία, 
Fyn), όπου βρίσκεται η Οντένσε, με το νησί Ζίλαντ 
(Ζηλανδία, Σγιέλαν, Sjælland), όπου βρίσκεται 
η Κοπεγχάγη. Η Οντένσε είναι η τρίτη μεγαλύτερη 
πόλη της Δανίας και γενέτειρα του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν (1805-1875). Εδώ θα ζήσουμε το "πνεύμα 
των Χριστουγέννων". Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό 
μεταφέρει την ατμόσφαιρα και το κλίμα της εποχής 
του πιο διάσημου παραμυθά - στις αρχές του 19ου 
αιώνα - ενώ η πόλη είναι γεμάτη καλλιτέχνες και 
ήρωες των παραμυθιών του. Και φυσικά δεν θα 
παραλείψουμε να επισκεφθούμε το εκπληκτικό 
Μουσείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, ένα κτίριο που 
μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες των 
παραμυθιών του. Μέσα από καταπράσινους 
κήπους, κρυψώνες και δαιδαλώδεις διαδρόμους οι 
επισκέπτες "βιώνουν" τις πολυεπίπεδες ιστορίες και 
ανακαλύπτουν σε βάθος τους χαρακτήρες των 
ηρώων των παραμυθιών του (το κόστος εισόδου 
περιλαμβάνεται). Επιστροφή στην Κοπεγχάγη και 
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  
 

55ηη  μμέέρραα::  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη  --  ΑΑθθήήνναα  
Χρόνος ελεύθερος το πρωί μέχρι την ώρα της 
αναχώρησής μας για το αεροδρόμιο και την 
επιβίβαση στην πτήση μας για την Αθήνα.  

  

  

  

  

  

  

  

  



ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::    

•Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι  •Το τετραήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την ελεύθερη μέρα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς::  99,,  2233,,  3300  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ      ~~    44,,  55  μμέέρρεεςς        
                  

Τιμή κατ΄ άτομο 
       

  

99//1122  

  

2233,,  3300//1122  

  

44  μμέέρρεεςς  

  

  

55  μμέέρρεεςς  

  

Δίκλινο 495 645 

3ο άτομο έως 12 ετών 395 495 

Μονόκλινο 695 895 

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: + € 250  

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

Επιβάρυνση Χριστουγεννιάτικου / Πρωτοχρονιάτικου Δείπνου € 150 κατ΄ άτομο (χωρίς ποτά)  

Δηλώσεις συμμετοχής για τα δείπνα έως 20/11  

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES   
 

 

Οι πτήσεις μας 

9/12   

 

1η μέρα A3 750    ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ   08.50΄ - 11.15΄ 

 

4η  μέρα A3 751    ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΑΘΗΝΑ 12.05΄ - 16.15΄ 

      & 
 

Οι πτήσεις μας 

23, 30/12  

 

1η μέρα A3 750    ΑΘΗΝΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 08.50΄ - 11.15΄ 

 

 5η μέρα A3 753    ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΑΘΗΝΑ 17.00΄ - 21.05΄ 
 

❖ Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο SCANDIC COPENHAGEN 4*    

❖ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   

❖ Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος  

❖ Εισιτήριο εισόδου στο Πάρκο Τίβολι  

❖ Εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο Άντερσεν  

❖ Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

για τους εκδρομείς ως 75 ετών  

❖ Φ.Π.Α. 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::   

❖ Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά 

αξιοθέατα, πέραν όσων αναγράφονται 

στα περιλαμβάνονται  

❖ Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα 

ξενοδοχεία  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή 

αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  


