
 
 

ΣΚΑΝ∆ΙΝΑΒΙΚΕΣ  ΧΩΡΕΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
 
1η  ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ, 09 – 10 /07/2019, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ (82 χλµ).   
      Συγκέντρωση των εκδροµέων, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι της 
Ηγουµενίτσας. Άφιξη και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καµπίνες και απόπλους για το λιµάνι 
της Βενετίας (10/07 στις 01:00). ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η  ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 11/07/2019, ΒΕΝΕΤΙΑ – ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ (715 χλµ). 

      Άφιξη στο λιµάνι της Βενετίας νωρίς το πρωί στις 01:30. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση. 
Μέσω αυτοκινητοδρόµου και µε πέρασµα των Άλπεων από το Μπρέννερο και τη γέφυρα της Ευρώπης 
µε στάσεις καθ΄ οδόν, φτάνουµε στη Νυρεµβέργη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ακολουθεί γνωριµία 
µε το ιστορικό κέντρο όπου θα δούµε τα ανάκτορα του Φρειδερίκου και τις οχυρώσεις της πόλης. 
Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος στο εµπορικό κέντρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
3η  ΜΕΡΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 12/07/2019,  ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΛΟΥΜΠΕΚ (676 χλµ). 

      Πρωινό και Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για  ένα από τα πιο σηµαντικά λιµάνια της 
Γερµανίας, το Αµβούργο. Πανοραµική περιήγηση της πόλης, όπου θα θαυµάσουµε το λιµάνι, το 
∆ηµαρχείο µε την επιβλητική αρχιτεκτονική  του και την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ σήµα κατατεθέν της 
πόλης. Αναχώρηση για Λούµπεκ. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
4η  ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 13/07/2019, ΛΟΥΜΠΕΚ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (274 χλµ). 
     Πρωινό και περιήγηση στην όµορφη αυτή πόλη. Το Λούµπεκ κάποτε ήταν «βασίλισσα των 
Χανσεατικών πόλεων», τώρα είναι µια µοντέρνα πόλη περιτειχισµένη από παλαιά τείχη. Υπέστη 
βαρύτατες καταστροφές στο βοµβαρδισµό της Γερµανίας κατά τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο, αλλά 
ανοικοδοµήθηκε πλήρως διατηρώντας έτσι την παλαιά της αίγλη. Η παλιά πόλη του Λούµπεκ, χτισµένη 
σε ένα νησί σε σχήµα αυγού, αποτελεί το κυριότερο αξιοθέατο της περιοχής, και έχει συµπεριληφθεί στον 
κατάλογο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς της Unesco. Στη συνέχεια, αναχώρηση για ένα άλλο 
λιµάνι της Γερµανίας, το Πουτγκάρντεν. Επιβίβαση στο καράβι για το Ρόντµπυ, λιµάνι της ∆ανίας. Άφιξη 
και αναχώρηση µέσω µιας ωραίας διαδροµής, για την πρωτεύουσα της ∆ανίας την Κοπεγχάγη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα, µικρή περιήγηση στην πόλη. Ελεύθερος χρόνος για 
επίσκεψη στο ψυχαγωγικό κέντρο Τίβολι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
5η  ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 14/07/2019, ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ. 
      Μετά το πρωινό µας ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης. Θα δούµε την πλατεία του ∆ηµαρχείου, το 
Αµαλίενµπουργκ το Εθνικό µουσείο, τους κήπους της βασιλικής Βιβλιοθήκης, τη Βουλή, το γραφικό 
λιµανάκι Νίχαουν µε το σπίτι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, τα ανάκτορα, την Όπερα και τη γοργόνα του 
παραµυθιού, σύµβολο της χώρας! Σας προτείνουµε µια βόλτα στα κανάλια της πόλης. Ελεύθερος χρόνος 
για αγορές στο µεγαλύτερο πεζόδροµο της Ευρώπης την Στροεδ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. Για 
νυκτερινή έξοδο προτείνουµε ένα ποτό στο Νίχαουν. ∆ιανυκτέρευση. 
 
6η  ΜΕΡΑ,  ∆ΕΥΤΕΡΑ, 15/07/2019, ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ (655 χλµ). 

     Πρωινό.  Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την ωραία πρωτεύουσα της Σουηδίας, τη 
Στοκχόλµη. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. Μικρή περιήγηση για µια πρώτη 
γνωριµία µε την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
7η  ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 16/07/2019, ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΕΛΣΙΝΚΙ – ΕΝ ΠΛΩ. 

      Πρωινό. Περιήγηση της πόλης, όπου θα δούµε το ∆ηµαρχείο που γίνεται η απονοµή των βραβείων 
Νόµπελ, τη Βουλή, την  Όπερα, το ∆ικαστικό Μέγαρο, τα Ανάκτορα, την Ακαδηµία Καλών Τεχνών, το 
µουσείο Βάζα, κ.α. Ελεύθερος χρόνος  για περιπάτους και αγορές στα µαγαζιά µε τα γνωστά κρύσταλλα 
Κόστα Μπόντα. Αργά το απόγευµα αναχώρηση µε το υπερσύγχρονο κρουαζιερόπλοιο για το Ελσίνκι. 
∆ιασχίζοντας τα καταπράσινα νησάκια του Σουηδικού αρχιπελάγους και τη Βαλτική, θα ξεκινήσουµε ένα 
µαγευτικό ταξίδι, απολαµβάνοντας τις Λευκές Νύχτες και διασκεδάζοντας στους πολυτελείς χώρους του 
πλοίου. 



 
8η  ΜΕΡΑ,  ΤΕΤΑΡΤΗ, 17/07/2019, ΕΛΣΙΝΚΙ  - ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (389 χλµ). 

     Άφιξη το πρωί στο Ελσίνκι. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για Ρωσία. ∆ιέλευση των 
συνόρων και µετά το σχετικό έλεγχο αναχωρούµε για τη ΄΄Βενετία του Βορρά΄΄, την Αγία Πετρούπολη, 
πόλη χτισµένη πάνω σε πολλά νησάκια στον ποταµό Νέβα µε υπέροχα κανάλια. Άφιξη στο ξενοδοχείο,  
τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος χρόνος για µία πρώτη γνωριµία µε την πόλη. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
9η  ΜΕΡΑ,  ΠΕΜΠΤΗ, 18/07/2019, ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ. 

      Πρωινό. Ξενάγηση στην αυτοκρατορική πόλη της παλιάς Τσαρικής Ρωσίας, που ίδρυσε ο Μέγας 
Πέτρος πριν τρεις αιώνες για να δώσει στην αυτοκρατορία µια έξοδο στη θάλασσα του Βορρά . Θα δούµε 
µεταξύ άλλων την εκκλησία του Αίµατος,  την κεντρική λεωφόρο Νέφσκυ, την πλατεία του παλατιού, το 
κτίριο του Ναυαρχείου µε την χρυσή καραβέλλα, το ανάκτορο Στρογκανώφ, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
Ισαάκ που είναι διακοσµηµένος µε 350 αγάλµατα και κιονοστοιχίες. Συνεχίζουµε µε το φρούριο Πέτρου 
και Παύλου που είναι χτισµένο πάνω σε ένα από τα νησάκια του ποταµού Νέβα, επίσκεψη στο εσωτερικό 
του που βρίσκεται  ο οµώνυµος καθεδρικός και οι τάφοι των τσάρων. Ακόµη, µπορούµε να επισκεφθούµε 
το πλουσιότερο µουσείο του κόσµου το Ερµιτάζ, όπου εκτίθενται πάνω από 2.000.000 έργα τέχνης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
10η ΜΕΡΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 19/07/2019, ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΕΛΣΙΝΚΙ - ΛΟΥΜΠΕΚ (ΠΛΟΙΟ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση µε κατεύθυνση τα σύνορα. Περνώντας τον έλεγχο, 
συνεχίζουµε την διαδροµή µας µε άφιξη στην όµορφη Φιλανδική πρωτεύουσα το Ελσίνκι, όπου θα 
ξεναγηθούµε στα αξιοθέατα όπως τη Βουλή, τη Ρωσική εκκλησία, το Μνηµείο του εθνικού ήρωα 
Σιµπέλιους κ.α.  Το απόγευµα (γύρω στις 17:00) επιβίβαση στο πλοίο της γραµµής και αναχώρηση για 
Λούµπεκ Γερµανίας . Τακτοποίηση στις καµπίνες. ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
11η  ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 20/07/2019,  ΛΟΥΜΠΕΚ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ(305χλµ) 
     Άφιξη αργά το απόγευµα στο Λούµπεκ (Τραβεµούντε). Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το 
Βερολίνο (3 ώρες περίπου διαδροµή). Άφιξη στο Βερολίνο το βράδυ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
12η  ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 21/07/2019, ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ∆ΡΕΣ∆Η.(191χλµ) 
     Πρωινό και θα αρχίσουµε την γνωριµία µας µε την ιστορία της πόλης.  Θα δούµε την λεωφόρο Ούντερ 
ντεν Λίντεν µε την περίφηµη πύλη του Βραδεµβούργου, την Κολώνα µε το χρυσό άγαλµα της Νίκης, το 
Πάρκο Τιεργκάρντεν, το Πανεπιστήµιο, την Πλατεία Ερνζτ Ρόιτερ, το θέατρο Σίλλερ, την Λεωφόρο 
Κορφυστερνταµ, µε τα πολυάριθµα καταστήµατα, το Κοινοβούλιο και θα καταλήξουµε στο ωραιότερο 
µουσείο της Ευρώπης το µουσείο της Περγάµου, όπου φιλοξενεί τη µεγαλύτερη συλλογή Αρχαιοτήτων 
των Ελληνιστικών χρόνων. Θα δούµε το µεγαλοπρεπή Βωµό της Περγάµου του 2ου αιώνα π.Χ, την 
επιβλητική πύλη της αγοράς της Μιλήτου, την τελετουργική οδό της Βαβυλώνας, κ.α. Στην συνέχεια, 
επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για τη ∆ρέσδη. πρωτεύουσα της Σαξονίας.  Άφιξη στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
13η  ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ, 22/07/2019, ∆ΡΕΣ∆Η – ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ (625 χλµ). 

     Πρωινό. Ακολουθεί γνωριµία µε την πόλη, την ονοµαστή « Φλωρεντία του Βορρά», στις όχθες του 
ποταµού Έλβα. Θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγµατα νεοµπαροκ 
κτιρίων όπως  το Τσβίνγκερ, την περίφηµη όπερα του Ζέµπερ, την ακαδηµία καλών τεχνών, τµήµατα των 
βασιλικών ανακτόρων και την αποπερατωµένη εκκλησία  Φραουενκίρχε.  Στη συνέχεια, επιβίβαση στο 
πούλµαν και αναχώρηση µέσω αυτοκινητοδρόµων και µε στάση καθ΄ οδόν, για το Ίνσµπρουκ. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. Ακολουθεί νυχτερινή περιπλάνηση στα µεσαιωνικά 
δροµάκια µε την µεσαιωνική πλατεία, την Χοφκίρχε κ.α. ∆ιανυκτέρευση. 
 
14η  ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 23/07/2019,  ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΑΝΚΟΝΑ (611 χλµ). 
    Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την Ιταλία. Άφιξη στη Ανκόνα. Επιβίβαση στο 
πλοίο και τακτοποίηση στις καµπίνες.  Απόπλους για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
15η   ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24/07/2019,  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (82 χλµ). 

    Άφιξη στο  λιµάνι  της  Ηγουµενίτσας.  Επιβίβαση  στο  πούλµαν και  αναχώρηση για την πόλη  µας  µε 
έντονες εντυπώσεις  και  αναµνήσεις  από  µια  πραγµατικά  υπέροχη  εκδροµή. 
 

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
 
 
 



 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :   
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ   : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, κλιµατιζόµενο, ασφαλές, άνετο, πούλµαν του γραφείου µας, µε 
την πολυετή εµπειρία των οδηγών µας. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουµενίτσα – Βενετία και Ανκόνα - Ηγουµενίτσα, σε καµπίνες ΑΒ4 (τετράκλινες 
καµπίνες µε w/c και ντουζ).  
- Μία (1) διανυκτέρευση στη Νυρεµβέργη, µία (1) διανυκτέρευση στο Λούµπεκ, δύο (2) διανυκτερεύσεις 
στην Κοπεγχάγη, µία (1) διανυκτέρευση στη Στοκχόλµη, δύο (2) διανυκτερεύσεις στην Αγία Πετρούπολη, 
µία (1) διανυκτέρευση στο Βερολίνο, µία (1) διανυκτέρευση στη ∆ρέσδη και µία (1) διανυκτέρευση στο 
Ίνσµπρουκ, σε επιλεγµένα ξενοδοχεία του γραφείου µας 3*** / 4****. 
- ∆έκα (10) πρωινά. 
- Εννέα (9) δείπνα. 
- Τα εισιτήρια του Φ/Μ από Γερµανία – ∆ανία και από ∆ανία – Σουηδία. 
- Τα εισιτήρια του κρουαζιερόπλοιου Στοκχόλµη  - Ελσίνκι και Ελσίνκι – Λούµπεκ σε τετράκλινες 
καµπίνες. 
- Ξεναγήσεις - περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµά µας. 
- Τοπικοί ξεναγοί στην Κοπεγχάγη, Στοκχόλµη, Ελσίνκι και Αγία Πετρούπολη 
- Ξεναγό - αρχηγό του γραφείου µας, σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης, (Π.∆ 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, κέντρα διασκέδασης. 
-Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο στο πρόγραµµα. 
-Τα ποτά στα δείπνα. 
- VISA για Αγία Πετρούπολη. (Για την έκδοσή της απαιτούνται τουλάχιστον 8 εργάσιµες ηµέρες) 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται απαραίτητα το καινούριο σας διαβατήριο το οποίο να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον 6 µήνες από την αναχώρηση. 
 

 
 
 

 

 
 
 

           Pamvotis Travel - Γραφείο Γενικού Τουρισµού        
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


