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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

 

 

5ήμερη αεροπορική εκδρομή/4 διανυκτερεύσεις 

 

από € 645 

 

22-26 Δεκεμβρίου 2019 

 

Ρομαντικά κανάλια, ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και γαστρονομία, ποδήλατα και φιλικοί κάτοικοι σε μια μαγευτική 

ατμόσφαιρα, είναι λίγα μόνο από τα χαρακτηριστικά της Κοπεγχάγης, της όμορφης δανέζικης πρωτεύουσας. Η 

μαγευτική πόλη του μεγάλου παραμυθά Hans Christian Andersen, με το όμορφο λιμάνι που περιβάλλεται από γραφικά 

αρχοντικά, ανάμεσα στα δεκάδες κανάλια της, προσεγμένους λιθόστρωτους δρόμους και πολλά πάρκα, θα σας 

μαγέψει…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη. Άφιξη 

στην όμορφη πόλη. Χρώματα κι αισθήσεις που παραπέμπουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο και ταυτόχρονα μια 

ολοζώντανη μητρόπολη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και του ντιζάιν. Η πρωτεύουσα της Δανίας είναι μια 

συναρπαστική εμπειρία για κάθε ταξιδιώτη με τα παλάτια, τα κάστρα αλλά και τα σύγχρονα κτίρια και τις γέφυρες-

θαύματα της σύγχρονης μηχανικής. Τα cafes και τα εστιατόριά της είναι γεμάτα κόσμο όλο το χρόνο, ενώ τα κανάλια 

και οι πλατείες σφύζουν από ζωή. Πεντακάθαρη, user friendly πόλη, με ένα σύστημα αστικών συγκοινωνιών που δίνει 

άλλο νόημα στη λέξη «συνέπεια», δεν είναι να απορείτε που τα τελευταία χρόνια ανακηρύσσεται μία από τις πόλεις 

με υψηλό βιοτικό επίπεδο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία. Σας 

προτείνουμε επίσκεψη στο φημισμένο θεματικό πάρκο Τίβολι με τους υπέροχους κήπους και φυσικά τα δεκάδες 

γραφικά καφέ & εστιατόρια, που την περίοδο των Χριστουγέννων μεταμορφώνεται σε χριστουγεννιάτικη αγορά. Θα 
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βρείτε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα στολίδια καθώς και λιγότερο παραδοσιακά σε λογικές τιμές. Επίσης μπορείτε 

να γευθείτε χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και πολλά άλλα καλά και να δοκιμάσετε την τύχη σας στο πατινάζ στον 

πάγο, καθώς τμήμα της λίμνης μεταμορφώνεται σε πίστα. 

 

Ημέρα 2 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση της πόλης. θα επισκεφθούμε την κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, τη 

Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το παλαιότερο της Ευρώπης), το Αμαλίενμποργκ που πήρε το όνομά του από τη 

βασίλισσα της Δανίας, Σοφία-Αμαλία. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το άγαλμα του Φρειδερίκου Ε’ έφιππου, που 

κατά τη διάρκεια της βασιλείας του χτίστηκαν τα τέσσερα αρχοντικά που αποτελούν το παλάτι, στον ίδιο 

αρχιτεκτονικό ρυθμό, τα ογκώδη ανάκτορα Κρίστιανμποργκ, το κανάλι Νίχαβν και το κάστρο Ρόζενμποργκ, όπου 

φυλάσσονται τα κοσμήματα του Θρόνου. Ακόμη την παραλία Λάγκελίνιε με τη Μικρή Γοργόνα, σύμβολο της πόλης 

όπου θα μάθουμε και την ιστορία της. Και τέλος θα επισκεφθούμε την Όπερα. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας 

προαιρετικά θα μεταφερθούμε στο λιμάνι της Κοπεγχάγης Nyhavn όπου θα έχουμε μίνι κρουαζιέρα ώστε να 

γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Δανίας και από τη θάλασσα. Μετά το τέλος της μίνι αυτής κρουαζιέρας διάρκειας 

περίπου μίας ώρας, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 3 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΑΛΜΕ) 

Πρωινό. Ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην πανέμορφη πόλη. Εναλλακτικά σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή 

στο Μάλμε της Σουηδίας. Διασχίζοντας την εντυπωσιακή κρεμαστή γέφυρα του Øresund που συνδέει την πρωτεύουσα 

της Δανίας με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, θα φτάσουμε στο Malmö. Στο Malmö θα θαυμάσουμε την 

περίφημη στροφή του κορμού που βρίσκεται στις σύγχρονες παράκτιες συνοικίες, το κάστρο του Μάλμε, την Πλατεία 

Γερουσίας, και την παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια και την ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αργά το απόγευμα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κοπεγχάγη. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 4 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πρωινό. Ημέρα ελεύθερη στη «Γοργόνα του Βορρά». Αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές βρεθείτε στον εμπορικό 

πεζόδρομο Στρόγκετ, με πολλά μαγαζιά που πωλούν παραδοσιακά προϊόντα, πορσελάνες, υφάσματα και αναμνηστικά 

σε μάλλον οικονομικές τιμές. Πολύ κοντά θα βρείτε και πιο πολυτελή μαγαζιά γνωστών οίκων μόδας. Τα 
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πολυκαταστήματα όπως το Magasin du Nord στην πλατεία Kongens Nytorv 13, και το Illum, Ostergade 52, έχουν τα 

πάντα αλλά με τιμές ανάλογες του επιπέδου της χώρας. 

 

Ημέρα 5 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και παράδοση δωματίων. Χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πανέμορφη πόλη. Μεταφορά στο 

αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα, έχοντας τις ομορφότερες εικόνες από την πρωτεύουσα 

της Δανίας! 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

Aegean Airlines 

22/12/2019 
5 €645 €695 + €225 €595 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπoρικά εισιτήρια με Aegean Airlines 

2. Μία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8 kgs 

3. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο The Square Hotel (4*) ή παρόμοιο 

4. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο Kastrup της Κοπεγχάγης 

5. Ξενάγηση στην Κοπεγχάγη με ελληνόφωνο ξεναγό 

6. Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 

7. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

8. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων (€ 180) 

2. Είσοδοι σε χώρους και μουσεία (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

3. Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο (μενού πέντε πιάτων με ένα ποτήρι κρασί, 

€85/άτομο, δηλώνεται με την κράτησή σας 

4. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

mailto:info@alltravelservices.com.gr
http://www.alltravelservices.com.gr/


  

  

 

All Travel Services 
A N. Nikodimou 2 - Athens 105 57 T +30 2103315750 F +30 2103315751 
E info@alltravelservices.com.gr     W www.alltravelservices.com.gr  

 

Σημειώσεις:  

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο 

 Η σειρά των εκδρομών ενδέχεται να αλλάξει, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 

 Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 

κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι 

ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 

ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ 

 Η συμμετοχή στην εκδρομή επιβεβαιώνεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με προκαταβολή 30% ανά 

συμμετέχοντα και εξόφληση το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αναχώρηση 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATHCPH   22DEC   A3752   13:45-16:10 

CPHATH   26DEC   A3751   12:00-16:10 
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