ΝΟΡΒΗΓΙΑ
Αύγουστος 2020 ( 11 ή 15 ημέρες)
Από Πεμ. 13 έως Κυρ. 23 Αυγούστου
Φιόρδ - Βόρειο Ακρωτήρι - Νησιά Λοφότεν - Παγετώνες - Όσλο – Μπέργκεν –
Τρόντχαημ - Τρόμσο – Άλτα - Γκαηρανγκερ
Φέτος το καλοκαίρι ο ΕΟΣ Αθηνών σε αντικατάσταση του αναβληθέντος ταξιδιού σε ΑΡΙΖΟΝΑΑΛΑΣΚΑ-ΧΑΒΑΗ, μέσω του ταξιδιωτικού γραφείου περιπέτειας και πεζοπορίας ΤΡΕΚΚΙΝΓΚ –
Ελλάς οργανώνει ένα ταξίδι 10 ημερών στην ΝΟΡΒΗΓΙΑ , μια ασφαλή από τον κορονοϊό χώρα
με πανέμορφα τοπία,διαδρομές και πόλεις με πλήθος ιστορικών μνημείων.
Ένα μοναδικό ταξίδι εξερεύνησης,άγριας φύσης και δράσεων και στις 3 γεωγραφικές περιοχές της
Νορβηγίας 1) στον ήρεμο ηλιόλουστο Νότο 2) στο εντυπωσιακό δυτικό τμήμα με τα εκπληκτικά
φιόρδ, τα άγρια βουνά με τους παγετώνες και τις αλπικές
λίμνες και τις άπειρες πεζοπορίες και δραστηριότητες και 3)
στον πολικό βορρά με το Βόρειο Ακρωτήρι, τα μοναδικά
νησιά, την τούνδρα και την άγρια φύση.
Θα πεζοπορήσουμε σε εκπληκτικά μονοπάτια με
εξαιρετική θέα και ως το βορειότερο άκρο της Ευρώπης,
προαιρετικά θα κάνουμε ράφτινγκ, κάνυονινγκ , Βια
Φερράτα, πορεία σε παγετώνα, και μίνι κρουαζιέρα σε
φιορδ.
Θα διασχίσουμε με τραίνα και πούλμαν τα πανέμορφα
ορεινά και πολικά τοπία της Νορβηγίας και με φερρυμποουτ τα ερημικά φιόρδ
και νησιά του Βορρά. Θα
επισκεφθούμε γραφικά ψαροχώρια, όμορφες ιστορικές
πόλεις και κωμοπόλεις (Όσλο, Μπέργκεν, Φλαμ,
Γκαηρανγκερ, Λοεν, Ανταλνες, Τρόντχαημ, Μποντο ,Τρομσο,
Άλτα, Σβολαερ κλπ), μουσεία, μοναστήρια και κάστρα των
Βίκινγκς και θα απολαύσουμε τη γευστική Νορβηγική
κουζίνα και την ιδιαίτερη πολιτιστική ζωή της.
Τις περισσότερες μέρες θα μπορεί κανείς να επιλέξει τι
πρόγραμμα θα ακολουθήσει, πεζοπορία, προαιρετική δράση
ή τουρισμό και να πλαισιώσει την αντίστοιχη ομάδα.
Για όσους θέλουν κάτι παραπάνω θα υπάρχουν 2 επιπλέον προγράμματα 2 ημερών το καθένα,
ένα στην αρχή στο βόρειο τμήμα με επίσκεψη της Λαπωνίας των κωμοπόλεών της, και
κρουαζιέρα μιας ημέρας στο Βόρειο παγωμένο ωκεανό (θάλασσα Μπαρεντς) και άλλο ένα διήμερο
στο τέλος στον Νότο στις ήπιες ηλιόλουστες ακτές και τις ιστορικές πόλεις.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΠΟΥ
ΠΤΗΣΕΙΣ

Από 13 ως τις 23 Αυγουστου ή από 11 ως 25 Αυγούστου (με τις προεκτάσεις)
Νότια, Δυτική και Βόρεια Νορβηγία.
Αθήνα – Όσλο - Αθήνα με την LUFTHANSA ή την KLM και μια εσωτερική
πτήση Όσλο - Άλτα.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Με πούλμαν, τραίνα, φέρρυ-μπόουτ και βέβαια με τα πόδια μας.
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ Σε ξενοδοχεία 3*** σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό (8 βράδυα), 1 βράδυ σε
φέρρυ σε δίκλινη καμπίνα και 1 βράδυ σε τραίνο σε κάθισμα.
ΤΙΜΗ
Περίπου 1500 -1600 € , θα οριστικοποιηθεί στα μέσα Ιουνίου .
Τιμή καθε 2ήμερης προέκτασης, περίπου 250 - 300 €.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης Αθήνα - Όσλο - Αθήνα και εσωτερική
πτήση Οσλο-Αλτα, ξενοδοχεία 3*** με πρωινό, διαδρομή με τραίνο Μποντο-Τροντχαημ και ΜπεργκενΟσλο , με φερρυ της ΧΟΥΡΤΙΓΚΡΟΥΤΕΝ διαδρομή Τρομσο-Σβολαερ και Σβολαερ-Μποντο, με πούλμαν (
5 ημέρες), τα τρανσφερ προς και από τα αεροδρόμια, περιηγήσεις σε πόλεις, ασφαλιστική κάλυψη, έντυπα
και χάρτες και 2 αρχηγοί του ΕΟΣ Αθηνών.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Γεύματα και δείπνα, εισόδους σε μουσεία και αξιοθέατα, προαιρετικά
προγράμματα και δράσεις, διαφορά μονόκλινου, προσωπικά έξοδα.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ Τηλεφωνικά στη γραμματεία του ΕΟΣ Αθηνων έως τις 12 Ιουνίου, 5-8 μ.μ. από Τρίτη έως
Παρασκευή ή στο email eosathinon@yahoo.gr
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 600 € έως τις 16 Ιουνίου στον λογαριασμό της ΤΡΕΚΚΙΝΓΚ –Ελλάς.
ΕΜΒΟΛΙΑ-ΒΙΖΑ Όχι
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η Νορβηγία είναι από τις 2-3 χώρες με τα λιγότερα κρούσματα κορονοϊού και
από τις πιο ασφαλείς. Εξάλλου θα κινηθούμε σε αραιοκατοικημένες περιοχές και στη φύση.

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα
Πεμ. 13 Αυγ. 2020
2η ημέρα
Παρ. 14 Αυγ. 2020
3η ημέρα
Σαβ.15 Αυγ.2020

4η ημέρα
Κυρ. 16Αυγ.2020

Αναχώρηση αργά το απόγευμα από Αθήνα και μέσω Φρανκφούρτης ή Άμστερνταμ άφιξη στο Όσλο στο
αεροδρόμιο Gardermoen το βράδυ. Μεταφορά στο ξενοδοχείο κοντά στο αερόδρομιο
ΟΣΛΟ
Πρωινή πτήση 2 ωρών για την πόλη Άλτα στη Νορβηγική Λαπωνία. Άμεση αναχώρηση με το πούλμαν (3
ώρες, 200 χλμ.) για το Nordkapp (Βορεινό ακρωτήριο), το βορειότερο σημείο της Ευρώπης (71 βόρειο
πλάτος). Επίσκεψη του ακρωτηρίου με την εντυπωσιακή θέα στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, μικρή πεζοπο
ρία και επίσκεψη της βορειότερης κωμόπολης της Ευρώπης Honnigsvag. Επιστροφή το βράδυ στην ΑΛΤΑ
Επίσκεψη και πεζοπορία στο χώρο των αρχαίων βραχογραφιών μνημείου της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ουνέσκο και ηλικίας 6000 χρόνων και στο εξαιρετικό μουσείο της Άλτα για τον πολιτισμό των Λαπώνων
και το Βόρειο Σέλας. Αναχώρηση με το πούλμαν μέσα από μια καταπληκτική οδική διαδρομή (5 ώρες, 300
χλμ.) για το Tromso. Επίσκεψη της όμορφης πόλης, του εντυπωσιακού Αρκτικού Καθεδρικού, μουσείων και
ανάβαση στο βουνό Storsteinen (421 μ.). Τα μεσάνυχτα επιβίβαση στο φέρρυ μποουτ .
ΠΛΟΙΟ
Διάσχιση των ακτών της βόρειας Νορβηγίας δίπλα σε φιορδ, ανάμεσα από νησιά και απότομες ακτές με θέα
χιονισμένα βουνά, γραφικά πολύχρωμα ψαροχώρια και μοναχικά αγροκτήματα σε καταπράσινες πλαγιές.
Πέρασμα του πορθμού Raftsundet και του Trollfjord και άφιξη το απόγευμα στην κωμόπολη Svolvaer, την
πρωτεύουσα των νησιών Λοφοτεν. Προαιρετική ανάβαση στις δίδυμες κορυφές Svolvaergeita.
SVOLVAER.

5η ημέρα
Δευτ. 17 Αυγ. 2020
6η ημέρα
Τρ. 18 Αυγ. 2020
7η ημέρα
Τετ. 19 Αυγ.2020

8η ημέρα
Πεμ. 20 Αυγ.2020

9η ημέρα
Παρ. 21 Αυγ. 2020

10η ημέρα
Σαβ. 22 Αυγ. 2020

11η ημέρα
Κυρ. 23 Αυγ. 2020

Οδικά επίσκεψη των γραφικών ψαροχωριών Kabelvag και Henningsvaer με τα παραδοσιακά ξύλινα και
πολύχρωμα κτίρια και τα στενά στριφογυριστά δρομάκια. Επιστροφή στο Svolvaer και αργά το μεσημέρι
αναχώρηση με καταμαράν (3 ώρες) για την πόλη Bodo στην απέναντι ηπειρωτική ακτή. Σύντομη επίσκεψη
της πόλης και το βράδυ επιβίβαση στο τραίνο για τη νυχτερινή διαδρομή (9 ώρες, 720 χλμ). ΤΡΑΙΝΟ
Άφιξη το πρωί στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας το Trondheim , μια όμορφη ατμοσφαιρική πόλη
με ένα παλαιό και ανέγγιχτο πυρήνα. Ολοήμερη επίσκεψη των αξιοθέατων, του Καθεδρικού,του
αρχιεπισκοπικού μεγάρου, των μουσείων, των μεσαιωνικών ερειπίων, της παλαιάς πόλης, των βοτανικών
κήπων, του λαϊκού μουσείου Sverresborg και του κοντινού νησιού Munkholmen
TRONDHEIM
Πρωινή αναχώρηση για το Dombas και συνέχεια μέσω της κοιλάδας του ποταμού Rauma στο Andalsnes ( 3
ώρες, 200 χλμ.) σε μια μαγευτική τοποθεσία. Σύντομη επίσκεψη και μέσω του εντυπωσιακού αλλά και
απότομου δρόμου Trollstigen με συνεχείς στροφές στο ορεινό πέρασμα Utsikten και κατάβαση στην
κοιλάδα Valldal στο Norddalfjord . Μέσω του ορεινού δρόμου Ornevegen (δρόμος του αετού) με
εκπληκτική θέα κατάβαση (4 ώρες, 180 χλμ.) στο διάσημο χωριό και φιορδ Geiranger. Επίσκεψη των
αξιοθέατων, πεζοπορία και προαιρετικά με το φερρυ μίνι κρουαζιέρα (2 ώρες) μετ΄ επιστροφής ως το
Hellensylt
GEIRANGER
Πρωινή προαιρετική ανάβαση και μετά αναχώρηση (2 ώρες, 90 χλμ.) για το όμορφο χωριό Loen, κέντρο
ορεινών σπορ. Επίσκεψη και πεζοπορία και συνέχεια για το Bodal δίπλα στη λίμνη Lovatnet και τον
παγετώνα Kjenndalsbreen. Πορεία μέχρι τον πάγο και επιστροφή στο Loen , συνέχεια (2 ώρες, 100 χλμ.) για
το παραδοσιακό και μέχρι πρόσφατα απομονωμένο χωριό Mundal, με τα ξύλινα σπίτια στην άκρη του
φιορδ με φόντο τις χιονισμένες κορυφές και πλήθος βιβλιοπωλείων
ΜUNDAL.
Πρωινή αναχώρηση για το χωριό Kaupanger, στο εσωτερικό του φιορδ Sognefjord μήκους περίπου 200
χλμ., με την χαρακτηριστική ξύλινη εκκλησία του 13ου αιώνα (μνημείο της Ουνέσκο) και το μουσείο με τις
βάρκες. Συνέχεια για το χωριό Myrdal και επιβίβαση στο Flamsbanna το ορεινό τραινάκι με τη μεγάλη
κλίση για μια εντυπωσιακή διαδρομή μήκους 20 χλμ. ως το όμορφο τουριστικό χωριό Flam στην άκρη του
φιορδ. Επίσκεψη του χωριού και επιβίβαση στο φέρρυ για μια μίνι κρουαζιέρα (2 ώρες) στο Aurlandsfjord
ως το Gudvangen και μέσω της κωμόπολης Voss, άφιξη στο Bergen το βράδυ.
BERGEN .
Επίσκεψη του πανέμορφου Μπέργκεν, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Νορβηγίας με πλούσια
μεσαιωνική ιστορία. Θα περιηγηθούμε στο λιμάνι με πλήθος παλαιών πέτρινων και ξύλινων καταστημάτων
και σπιτιών, θα επισκεφθούμε το φρούριο Bergenhus, την ψαραγορά , το υπαίθριο μουσείο Gamle Bergen
και θα ανεβούμε (με τα πόδια ή με το τελεφερίκ) στο λόφο Ulriken (642 μ.) για την εντυπωσιακή θέα προς
το Μπέργκεν και τα φιορδ. Το απόγευμα αναχώρηση με το τραίνο (6,5 ώρες 500 χλμ.) διασχίζοντας ένα
καταπληκτικό ορεινό και πεδινό τοπίο για το Όσλο . Άφιξη το βράδυ
ΟΣΛΟ
Επίσκεψη των κυριότερων αξιοθέατων της πρωτεύουσας Όσλο, της παλαιάς πόλης και του γραφικού
λιμανιού, των όμορφων πάρκων, των μεσαιωνικών εκκλησιών, του μουσείου του Μουνκ κλπ. Το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μέσω Φρανκφούρτης ή Άμστερνταμ στην Αθήνα.
Άφιξη αργά το βράδυ.

Σημείωση: Εξαιτίας είτε βελτίωσης του προγράμματος πριν την αναχώρηση είτε απρόσμενων
καταστάσεων κατά το ταξίδι, ενδέχεται να υπάρχουν μεταβολές στο πρόγραμμα κατά την κρίση των
αρχηγών.

