
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
                           ΣΟΥΗΔΙΑ 2022
     Από  Τετ 24 εως Κυρ 28 Αυγουστου 2022

1η ημέρα 
Τετ  24  Αυγ/2022      

Αναχώρηση το μεσημερι από το Οσλο ,διασχιση συνορων και αφιξη στο Γκετεμποργκ ( 4 ωρες,
280χλμ),τη   δευτερη  μεγαλυτερη  πολη  της  Σουηδιας  μια  ομορφη  ιστορικη  πολη  με  πληθος
μνημειων. Πεζοπορικη επισκεψη αξιοθεατων.                                                        ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ

2η ημέρα
Πεμ   25  Αυγ/2022  

Πρωινη αναχωρηση για το ομορφο Helsingbor απεναντι ακριβως απο τη Κοπεγχαγη και συνεχεια
για  τη τριτη μεγαλυτερη πολη της Σουηδιας το κοσμοπολιτικο και αναγεννημενο    Malmo  . Το
απογευμα αφιξη στη γραφικη  μεσαιωνικη  φοιτητουπολη  Lund ( 200χλμ, 3 ωρες)                LUND

3η ημέρα  
Παρ  26 Αυγ/2022

Πρωινη  αναχωρηση  για  τη  θεαματικη  καστροπολιτεια  Kalmar   με  τα  γραφικα  πλακοστρωτα
δρομακια της παλιας πολης  και  περασμα στο κοντινο νησι Oland με τους εκατονταδες παραδοσι
ακους ανεμομυλους σαν πινακας του Δον Κιχωτη. Επισκεψη της πρωτευουσας Borgholm  του κα
στρου της και του παλατιου Solliden με τους θαυμασιους κηπους του. ( 200χλμ, 3 ωρες)
                                                                                                                                        BORGHOLM

4η ημέρα
Σαβ  27  Αυγ/2022

Πρωινη αναχωρηση για  τη λιμνη Vattern   και την ομορφη πολη  Vadstena  στις οχθες της με το
ιστορικο  αββαειο  της  Αγιας  Μπιργκιτας  και  το  καστρο  του  Γκουσταβ  Βαζα.  Συνεχεια  για  τα
υαλουργεια του Glasriket και τον μεσαιωνικο καθεδρικο ναο του Linkoping. Αφιξη το βραδυ στη 
Στοκχολμη (300χλμ, 4 ωρες)                                                                                       STOCKHOLM

5η ημέρα
Κυρ  28 Αυγ/2022

Ολοημερη  επισκεψη  της   Στοκχολμης  με  την  υπεροχη  σκανδιναβικη  αρχιτεκτονικη  της.
Πεζοπορια  στη παλια πολη , στο λιμανι με τα πολυχρωμα κτιρια  και επισκεψη αξιοθεατων. Το
απογευμα πτηση για Αθηνα.

                                             ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ(επιπλεον  4 ημερες
  ΠΟΤΕ  Απο Τεταρτη  24 ως  Κυριακη 28 Αυγουστου                                                     
  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ           Με βαν,με τοπικη συγκοινωνια( Οσλο-Γκετεμποργκ),  και πτηση επιστροφης Στοκχολμη -Αθηνα.
   ΚΟΣΤΟΣ  Περιπου  450 – 500 ευρω
  ΒΙΖΑ   Οχι
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

    10                                                                                                   

                

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.    


