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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

 

 

5ήμερη αεροπορική εκδρομή/4 διανυκτερεύσεις 

 

από € 595 

 

22-26 Δεκεμβρίου 2019 

 

Χριστούγεννα στη Βενετία του Βορρά. Μία ανεπανάληπτη εμπειρία σε έναν μοναδικό τουριστικό προορισμό… 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για τη Στοκχόλμη. Άφιξη στην «Βενετία του Βορρά», 

όπως χαρακτηρίζουν τη σουηδική πρωτεύουσα, που είναι κτισμένη πάνω σε 14 νησάκια που συνδέονται μεταξύ τους 

με γέφυρες, ενώ το Αρχιπέλαγός της αποτελείται από 30.000 μικρά και μεγάλα νησιά, συνθέτοντας ένα φυσικό τοπίο 

μοναδικό στον κόσμο. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, συνάντηση με τον τοπικό συνεργάτης-ξεναγό και έναρξη της 

ξενάγησής μας στην Παλιά Πόλη. Θα περιηγηθούμε στα στενά της δρομάκια, θα δούμε το Παλάτι και τη Μητρόπολη, 

τη Βουλή, το Βασιλικό θέατρο κ.λπ. Αν θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο Δημαρχείο που θεωρείται ένα 

από τα ωραιότερα κτίρια του αιώνα μας, όπου γίνονται οι απονομές των βραβείων Νόμπελ. Στη Χρυσή Αίθουσα 

απεικονίζεται με χρυσά μωσαϊκά η ιστορία της πόλης. Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί το μουσείο «Βάασα» με το 

ομώνυμο καράβι το οποίο βρέθηκε σχεδόν άθικτο μετά από 300 χρόνια στο βυθό του λιμανιού της πόλης. Μεταφορά 

στο ξενοδοχείο. Παραλαβή και τακτοποίηση δωματίων. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο να το αξιοποιήσετε όπως εσείς 

επιθυμείτε. 
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Ημέρα 2 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Θα διαπιστώσετε πόσο μαγικά, αλλά και γαλήνια είναι τα Χριστούγεννα στη Στοκχόλμη! 

Όλη η πόλη γιορτάζει 

 

Ημέρα 3 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΥΨΑΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΙΓΚΤΟΥΝΑ) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην πόλη. Εναλλακτικά σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην 

Ουψάλα με το τεράστιο αστεροσκοπείο της, το διάσημο Πανεπιστήμιό της και τον μεγάλο Καθεδρικό του 14ου αιώνα. 

Σύντομη περιήγηση και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την αρχαιότερη πόλη της Σουηδίας με 

έτος ίδρυσης το 960 μ.Χ, τη Sigtuna. Στην περιήγησή μας θα δούμε το μικρότερο δημαρχείο της Σουηδίας, το μουσείο 

με την ιστορία του χωριού, τη λίμνη Μalaren που περνά μέσα από το χωριό. Μπορείτε να χαλαρώσετε και να πιείτε 

μια ζεστή σοκολάτα στο καφέ της θείας Brun ή στην τοπική διάλεκτο Τant Bruns Kaffestuga, το οποίο λειτουργεί από 

το 1600 και προσφέρει αλμυρές και γλυκές λιχουδιές και ζεστά ροφήματα. Έχει βραβευτεί ως ένας από τους 

καλύτερους φούρνους και καφετέριες της χώρας. Επιστροφή στη Στοκχόλμη. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 4 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 

Πρωινό. Η σημερινή ημέρα είναι στη διάθεσή σας για αγορές ή για ακόμη καλύτερη γνωριμία με την πόλη. Σας 

προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στην πόλη, να γνωρίσετε τον τρόπο ζωής των Σουηδών και φυσικά την παλιά πόλη. 

Τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό, καθώς η πόλη φημίζεται για τη μόδα, τον 

πρωτοποριακό σχεδιασμό ρούχων και οικιακών συσκευών και τη μουσική. Ξεκινήστε τη βόλτα σας από τον κεντρικό 

σιδηροδρομικό σταθμό. Περπατήστε τη Vasagatan για να φτάσετε τη Karabergsgatan, μια από τους μεγαλύτερους 

εμπορικούς δρόμους της Στοκχόλμης και επισκεφτείτε τα πολυκαταστήματα Ahlens. Συνεχίστε για τους κήπους 

Kungstrad. Διασχίζετε το πάρκο για να φτάσετε στο πλατεία του Βασιλιά Καρόλου το ΙΒ, όπου υπάρχει και το ομώνυμο 

άγαλμα. Η Λυρική Σκηνή βρίσκεται στα δεξιά σας. Συνεχίζοντας την προκυμαία προσπερνάτε την πλατεία του Γκούσαβ 

Αντολφς και φτάνετε στα ανάκτορα Sophia Albertina. Η παλιά πόλη Gamla Stan βρίσκετε λίγο παρακάτω. Πρόκειται 

για το παλαιότερο και ομορφότερο τμήμα της Στοκχόλμης. Εκεί θα βρείτε παλιά και καλοδιατηρημένα σπίτια, 

ανηφορικούς δρόμους, πολύχρωμα εστιατόρια, πολλά μικρομάγαζα με ενθύμια, την πανέμορφη και επιβλητική 

Εκκλησία της Στέψης με το τεράστιο μαρμάρινο άγαλμα του Αγίου Γεωργίου και φυσικά το Ανάκτορο.  
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Ημέρα 5 

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και παράδοση δωματίων. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα, έχοντας 

τις ομορφότερες εικόνες από την πρωτεύουσα της Σουηδίας! 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

Aegean Airlines 

22/12/2019 
5 € 595 € 645 + € 215 €545 

 

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 Scandic Norra Bantorget (4*) ή παρόμοιο 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο Arlanda της Στοκχόλμης 

6. Ξενάγηση της πόλης της Στοκχόλμης 

7. Ελληνόφωνος ξεναγός/συνοδός 

8. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων (€ 180) 

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

3. Ποτά στη διάρκεια των γευμάτων 

4. Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο με σκανδιναβικό μπουφέ (περιλαμβάνεται 

το ζεστό αρωματικό κρασί): €69/άτομο (κατόπιν διαθεσιμότητας, δηλώνεται με την κράτησή σας) 

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

 

Σημειώσεις:  

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο 

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  

 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 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATHARN  22DEC   A3760   08:55-11:45 

ARNATH  29DEC   A3761   12:30-17:00 
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