
 

 

ΝΟΡΒΗΓΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ 

ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ 
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩΠΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ 

ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ / ΦΥΣΗ / ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ  



 

1          ΝΟΡΒΗΓΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ Aurora Borealis – 8 ημ. 

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά παρουσιάζεται μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία στις 

Νορβηγικές Άλπεις και στα Νησιά Λοφότεν! Ένα πρόγραμμα γεμάτο δραστηριότητες και 

μοναδικές εικόνες για όσους θέλουν να ζήσουν τον μαγικό κόσμο του παγωμένου βορρά. Στις 70o 

μοίρες βόρειο γεωγραφικό πλάτος, η διαμελισμένη δυτική Ακτή της Νορβηγίας είναι ο παράδεισος 

για κάθε φυσιολάτρη! Τα δασωμένα βουνά, σκεπασμένα με το λευκό πέπλο του χιονιού 

καθρεφτίζονται στα γαλήνια νερά των Φιόρδ. Οι αδύναμες ακτίνες του ήλιου φλερτάρουν με την 

ιριδίζουσα αχλή του ορίζοντα σε ένα παιχνίδι εξουσίας που αυτή την εποχή του έτους κερδίζει 

κατά κράτος το σκοτάδι. Ένα σκοτάδι που για έξι μήνες αγκαλιάζει τους κατοίκους ανταμείβοντας 

την υπομονή τους με τον μαγικό χορό του βόρειου σέλαος. Χάσκις κι αγριόλυκοι στρέφουν το 

βλέμμα στον ουρανό με την σιγουριά του κυρίαρχου θηρευτή, την ώρα που τα ελάφια λουφάζουν 

στα παγωμένα δάση μαγεμένα από την σιωπή που σκεπάζει τον κίνδυνο. Εδώ και χίλια χρόνια 

οι θαρραλέοι Βίκινγκς μάζευαν όλο το καλοκαίρι τις νωπές κηρύθρες από τις άγριες μέλισσες στα 

κωνοφόρα δάση των βουνών, το άφηναν ν’ «αποσταχτεί» και νύχτες σαν κι αυτές του χειμώνα, 

το έπιναν μέσα σε κέρατα ζώων για να ζεστάνουν την ανάσα τους. Με ένα ποτήρι από αγριόμελο 

Mead στο χέρι θα καταπλεύσουμε κι εμείς στον κόλπο του Τρόμσο, έχοντας στραμμένα τα μάτια 

στον ουρανό, τυλιγμένοι σε ένα πέπλο «φωτιάς» που θα καίει μόνιμα στον ουρανό. Κι αν το κρύο 

μάς πιρουνιάζει το σώμα καθώς θα τρέχουμε με μηχανοκίνητα έλκηθρα στις χιονισμένες 

νορβηγικές Άλπεις, η μαγεία της φύσης θα κλέψει για πάντα την καρδιά μας σε ένα ταξίδι που θα 

μας κρατά δέσμιους της ανάμνησή του. Αν λαχταράτε να το ζήσετε, σας περιμένουμε! 
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

Ονειρικό ταξίδι γεμάτο μοναδικές εμπειρίες!  

ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΑΣ 

 

 Επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4* 

 Δύο εσωτερικές πτήσεις: Όσλο / Τρόμσο / Όσλο 

 Ημιδιατροφή καθημερινά με 7 πλούσια δείπνα 

 Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο (ΜΟΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!) 

 Επίσκεψη στο Polar Park, το Πάρκο των Λύκων 

 Ξενάγηση και γευσιγνωσία στο μουσείο των Βίκινγκ στα Νησιά Λοφότεν 

 Επίσκεψη σε φάρμα με σκυλιά χάσκις  

 Snowmobile στις νορβηγικές άλπεις  

 Κρουαζιέρα με φαγητό στο Νόρσκχαβετ για να απολαύσουμε το Βόρειο Σέλας 

 Είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα 

 Εμπειρότατος αρχηγός ταξιδιού σε όλη τη διάρκεια 

 



 

5          ΝΟΡΒΗΓΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ Aurora Borealis – 8 ημ. 

ΝΟΡΒΗΓΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ 

ΝΗΣΙΑ ΛΟΦΟΤΕΝ 
Aurora Boreal is 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Όσλο 

Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Όσλο. Χτισμένη 

στον μυχό του ομώνυμου φιόρδ και απλωμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές των γύρω λόφων, είναι 

η παλαιότερη από τις βόρειες πρωτεύουσες και η περιήγηση μας αποκαλύπτει ενδιαφέροντα 

μνημεία, ιστορικά κτίρια και φυσικές ομορφιές. Πρόκειται για μια πολυπολιτισμική πόλη, 500 

χιλιάδων κατοίκων που ιδρύθηκε το 1048, από τον βασιλιά Χάραλντ και το όνομά της σημαίνει 

"Τα λιβάδια των Θεών". Στην οδό Καρλ Γιόχαν χτυπάει ο σφυγμός της πόλης. Κατά μήκος της 

κεντρικής αρτηρίας βρίσκονται τα σημαντικότερα κτίρια όπως ο καθεδρικός ναός, το πανεπιστήμιο 

και το Κοινοβούλιο, το Εθνικό Θέατρο και φυσικά το παλάτι. Ανεβαίνοντας από το κάστρο 

"Άκερσους" προς το κέντρο περνάμε από το επιβλητικό κτίριο του Δημαρχείου, όπου απονέμεται 

κάθε χρόνο το Νόμπελ Ειρήνης και εντυπωσιαζόμαστε από τις ανακαινισμένες προβλήτες, που 

αποτελούν το σημείο αναφοράς της νυχτερινής διασκέδασης των κατοίκων. Το απόγευμα θα 

καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 2η: Όσλο – Τρόμσο 

Η Νορβηγία είναι μία μακρόστενη γεωγραφικά χώρα στη δυτική πλευρά της σκανδιναβικής 

χερσονήσου. Η πρωτεύουσα βρίσκεται στο νότο. Εμείς όμως με δίωρη εσωτερική πτήση θα 

διατρέξουμε 2.000 χλμ. περίπου και θα βρεθούμε στο Τρόμσο, 400 χλμ. πάνω από τον Αρκτικό 

Κύκλο. Τα δάση, τα φιόρδ και οι ορεινοί όγκοι της περιοχής διαθέτουν ονειρική ομορφιά. Με 

ακραίες συνθήκες φωτός όλο το χρόνο, ο ουρανός της πόλης είτε λάμπει από το Βόρειο Σέλας, 

είτε φωτίζεται από τον ήλιο του μεσονυκτίου! Η πόλη είναι χτισμένη πάνω στο νησί Τρουμσέα κι 

ο πληθυσμός της δεν ξεπερνά τους 35.000 κατοίκους. Ως «πρωτεύουσα» της Αρκτικής αποτελεί 

το ορμητήριο για πολλές δραστηριότητες και εξορμήσεις. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. 

Απογευματινή λοιπόν βόλτα (αν είμαστε τυχεροί με τη συνοδεία του Βόρειου Σέλαος) και δείπνο 

και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας. 

 

 

Ημέρα 3η: Τρόμσο - Πολικό Πάρκο άγριας πανίδας - Νάρβικ 

Η βόρεια Σκανδιναβία είναι η χώρα των πάγων οι οποίοι στο πέρασμα εκατοντάδων χιλιάδων 

χρόνων έχουν διαβρώσει τις ακτές της και έχουν δημιουργήσει πολύπλοκους δαντελωτούς 

διαύλους και κόλπους, τα φιόρδ. Αντίστοιχη διάβρωση έχει υποστεί και το ανάγλυφο με μια 

παράκτια ορεινή ραχοκοκαλιά να παρακολουθεί τον άξονα της ακτογραμμής της. Φύση ατίθαση 

και μοναδική κατά τη διάρκεια της σημερινής διαδρομής με κατεύθυνση το Νάρβικ που θα μας 

φιλοξενήσει απόψε. Κορυφαίο αξιοθέατο η επίσκεψη στο Πολικό Πάρκο, καταφύγιο της άγριας 

πανίδας της περιοχής. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε λύκους, αρκούδες, λίγκες, 

ταράνδους, ελάφια, μεγάλα Ελκ, βουβάλια, σαρκοβόρα wolverine και αρκτικές αλεπούδες. 
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Ημέρα 4η: Νάρβικ - Φάρμα Ταράνδων - Νησιά Λοφότεν 

Σήμερα αναχωρούμε για μια από τις πιο μαγικές περιοχές του πλανήτη μας. Τα Νησιά Λοφότεν! 

Αφού φυσικά επισκεφθούμε μια παραδοσιακή φάρμα Ταράνδων για να δούμε από κοντά τα 

όμορφα αυτά ζώα και να μάθουμε για την θέση που είχαν στην κοινωνία των Σάμι! Ταξιδεύοντας 

λοιπόν στον πολικό χειμώνα, αντικρύζουμε το αρχιπέλαγος των νησιών να απλώνεται στην 

βόρεια θάλασσα. Το ζεστό ρεύμα του κόλπου του Μεξικού που ανεβαίνει βόρεια και λιώνει τους 

πάγους της αρκτικής μετριάζοντας τις ακραίες θερμοκρασίες, χαρίζει την γαλήνη των θαλασσών 

που είναι απαραίτητη για να καθρεφτιστούν στα νερά τους οι 400 εκατομμυρίων χρόνων ορεινοί 

κώνοι που απαρτίζουν τα νησιά της. Τα νησιά Λοφότεν είναι τα πετράδια της Νόρλαντ! Ένας 

παράδεισος για φυσιολάτρες, φωτογράφους αλλά και ταξιδευτές που παρέα με τα πολυπληθή 

θαλασσοπούλια έχουν την τύχη να αντικρύσουν αυτές τις εσχατιές της Ευρώπης που κάποτε 

μόνο ναυτικοί προσέγγιζαν στις «γραμμές των οριζόντων» όπως λέει κι ο ποιητής Νίκος 

Καββαδίας στο ποίημά του «Πιλότος Νάγκελ». Τελικός μας προορισμός το Svolvaer στο νησί 

Ωστβαγκόγια. 

 

 

Ημέρα 5η: Νησιά Λοφότεν 

Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε αυτόν τον επίγειο παράδεισο. Να δούμε βουνά 

σκεπασμένα από χιόνι να γλύφουν την επιφάνεια της θάλασσας και ψαροχώρια να ξεπροβάλουν 

στους μυχούς των φιόρδ με τα χρωματιστά σπιτάκια τους γατζωμένα στα βράχια. Τα νησιά 

Λοφότεν κατοικούνται ήδη από τον 8ο αιώνα μ.Χ . Ανέκαθεν η κύρια ασχολία ήταν η αλιεία. Το 

Μουσείο Lofotr Viking, το ιστορικό μουσείο που δημιουργήθηκε ύστερα από χρόνια έρευνας αλλά 

και αρχαιολογικής ανασκαφής ενός χωριού των Βίκινγκ στο νησί Vestvågøya αποτλει τον 

ιδανικότερο τρόπο για να καταλάβει κανείς την ιστορία αλλά και τις ιδιαίτερότητες των νησιών. Και 

μιλώντας για τους Βίκινγκς θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε μπακαλιάρο και να πιούμε 

Mead, το ποτό των «άγριων» θαλασσοπόρων του βορρά. 
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Ημέρα 6η: Νησιά Λοφότεν - Τρόμσο 

Σήμερα αφήνουμε πίσω μας τα νησιά και με κατεύθυνση βόρεια θα απολαύσουμε μια από τις πιο 

ξεχωριστές δραστηριότητες του ταξιδιού μας. Θα επισκεφθούμε μία φάρμα χάσκις για να 

απολαύσουμε αυτά τα πανέμορφα σκυλιά και να κυνηγήσουμε το Βόρειο Σέλας! Πρόκειται για μια 

ξεχωριστή εμπειρία που οι λέξεις αδυνατούν να περιγράψουν! 
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Ημέρα 7η: Τρόμσο (Snowmobile σαφάρι & Κρουαζιέρα στο Norskehavet) 

Τελευταία μέρα σήμερα στις εσχατιές της Σκανδιναβίας. Τι καλύτερο λοιπόν από μια εκδρομή με 

μηχανοκίνητα έλκηθρα (snowmobiles)* στα δασωμένα βουνά Lyngen. Παγωμένες λίμνες, 

ποτάμια, και χιονισμένα μονοπάτια θα μας χαρίσουν μοναδικές ευκαιρίες για περιπέτεια και 

φωτογράφηση. Η μέρα μας θα κλείσει με κρουαζιέρα στο Noskhavet με αποχαιρετηστήριο δείπνο 

και το υπερθέαμα της μαγείας του Βόρειου Σέλαος! Μια μέρα ξεχωριστή που μόνο το Cosmorama 

μπορεί να προσφέρει στους ταξιδιώτες του! 

 

 

 

Ημέρα 8η: Τρόμσο – Αθήνα / Θεσσαλονίκη 

Μετά το πλούσιο σκανδιναβικό πρωινό μας αποχαιρετάμε την χώρα του χιονιού και μέσω Όσλο 

επιστρέφουμε αεροπορικώς στην Ελλάδα. Το ταξίδι μας μπορεί να τελείωσε, οι εικόνες όμως και 

οι μοναδικές εμεπιρίες που ζήσαμε θα μας συντροφεύουν για μια ζωή.  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΤΙΜΕΣ 

 

 

Το ταξίδι σας προσφέρει: 

 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού με Lufhtansa 

 Εξαιρετικά ξενοδοχεία 4*sup & 3* στα Λοφότεν 

 Πλούσιο πρωινό καθημερινά & επτά (7) δείπνα 

 Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο (ΜΟΝΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!)  

 Δραστηριότητες όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα ( snowmobiles, huskies κλπ) 

 Εισόδους και ξεναγήσεις σε μουσεία καθώς και σε χώρους ενδιαφέροντος όπως 

περιγράφονται στο πρόγραμμα 

 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης / ΦΠΑ / Φιλοδωρήματα 

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

 Αρχηγό / συνοδό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού 

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

1η μέρα 
Αθήνα – Μόναχο 06:10 07:45 

Μόναχο - Όσλο 08:50 11:05 

8η μέρα 

Όσλο – Φρανκφούρτη 13:10 15:20 

Φρανκφούρτη – Αθήνα 16:50 20:35 

Ταξίδι Διατροφή Αναχώρηση Διαμονή 2κλινο 1κλινο 
Φόροι 

Είσοδοι 

 

ΝΟΡΒΗΓΙΚΕΣ 

ΑΛΠΕΙΣ 

ΝΗΣΙΑ 

ΛΟΦΟΤΕΝ 

Αurora 

Borealis 

Ημιδιατροφή 

(7 δείπνα) 

19/2, 5/3, 

19/3  

4*sup & 

3* 
1.950 +500 +630 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 
 

× Αχθοφορικά  

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Διαβατήριο με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη χώρα 

 

 

 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.roundtravel.gr καθώς και στα έντυπά 

μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 

 

 
 

 


