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                 ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ-ΕΛΣΙΝΚΙ-ΤΑΛΛΙΝ           XRSTO1 

8 Μέρες 
 

 
Αναχωρήσεις: 18/7, 25/7, 1/8,  8/8,  15/8 
 
Με πτήσεις της AIR BALTIC 
BT 658  Λάρνακα – Ρίγα  03:10 – 06:55 
BT 101  Ρίγα – Στοκχόλμη  08:05 – 08:20 
BT 318  Ταλλίν – Ρίγα   21:15 – 22:05 
BT 657  Ρίγα – Λάρνακα  22:50 – 02:30+1 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΡΙΓΑ - ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για τη Στοκχόλμη με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη, παραλαβή και στη ξενάγηση που ακολουθεί θα γνωρίσουμε μια από τις πιο 
πολιτισμένες πόλεις του κόσμου. Στη χτισμένη σε 14 νησιά πόλη που ενώνονται με γεφύρια, θα 
δούμε το συγκρότημα των Ανακτόρων, το Σουηδικό Πάνθεον και την εκκλησία Ρίνταρχολμ. Στο 
Δημαρχείο μπορείτε να επισκεφθείτε τη χρυσή αίθουσα απονομής των βραβείων Νόμπελ. Τέλος 
θα επισκεφθούμε το Μουσείο Βάσα με το ομώνυμο καλοδιατηρημένο Βασιλικό πλοίο. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα: ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 
Πρόγευμα. Σήμερα μπορείτε να περπατήσετε στη παλιά πόλη της Στοκχόλμης με τα γουστόζικα 
μικρά μαγαζάκια και καφετέριες. Κάντε τη βόλτα και τα ψώνια σας καθώς η Στοκχόλμη είναι η 
πιο φθηνή Σκανδιναβική πόλη.  Αν πάλι θέλετε να ξεφύγετε από την πόλη και να βρεθείτε στη 
φύση, σας προτείνουμε το υπαίθριο μουσείο-πάρκο Σκάνσεν που σε ταξιδεύει χρόνια πίσω. Οι 
αναπαραστάσεις του τρόπου ζωής των αγροτών 18ου και 19ου αιώνα είναι τόσο πραγματικές 
που ο επισκέπτης νομίζει ότι ζει στην παλιά εποχή. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα:  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ - ΕΝ ΠΛΩ - ΕΛΣΙΝΚΙ  
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Μπορείτε να επισκεφθείτε το μουσείο του παγκοσμίου φήμης 
συγκροτήματος «ABBA». Ακολούθως θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για τη κρουαζιέρα που θα μας 
μεταφέρει στο Ελσίνκι. Διανυκτέρευση στο πλοίο.  
 
4η μέρα: ΕΛΣΙΝΚΙ 
Πρόγευμα στο πλοίο. Άφιξη στο Ελσίνκι και ξενάγηση της πόλης που θα σας εντυπωσιάσει με τα 
νεοκλασικά και αρτ νουβό κτίρια, καθώς και το σύγχρονο design. Θα δούμε μεταξύ άλλων τον 
καθεδρικό ναό, την υπέροχη κεντρική πλατεία με το Πανεπιστήμιο και τη Βιβλιοθήκη, το 
Προεδρικό Μέγαρο, το Δημαρχείο, την Όπερα, την εκκλησία Τεμπλιόκιο ή αλλιώς την «εκκλησία 
των Βράχων», που είναι θαμμένη μέσα στον γρανίτη, το Ολυμπιακό χωριό, την πλατεία της 
ψαραγοράς Kauppatori με τα εστιατόρια και τις καφετέριες, καθώς και το μνημείο προς τιμή του 
Εθνικού συνθέτη Συμπέλιους.  Στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
   
5η μέρα:  ΕΛΣΙΝΚΙ - ΤΑΛΛΙΝ 



Μετά το πρόγευμα θα περάσουμε με φέρρυ στο γειτονικό Ταλλίν πρωτεύουσα της Εσθονίας, 
που θεωρείται από πολλούς η «βασίλισσα της Βαλτικής». Άφιξη και ξενάγηση της πόλης. Θα 
περπατήσουμε την περιτειχισμένη παλιά πόλη, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μουσείο 
μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Θα δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο, το φρούριο Τουμπέα που 
κτίστηκε από τους Ιππότες της τιμής τον 13ο αιώνα, την εντυπωσιακή Ρωσική εκκλησία του 
Αλεξάνδρου Νέφσκυ, τον Καθεδρικό ναό – γοτθικού ρυθμού κ.α.  Στη συνέχεια μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
 
 
 
6η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ  
Πρόγευμα.  Ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας για να περπατήσετε στο πανέμορφο Ταλλίν και 
ειδικά στην παλιά πόλη που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και χωρίζεται σε 2 γειτονιές.  Το 
παλιό εμπορικό κέντρο που είναι γεμάτο εκκλησίες, μεσαιωνικά σπίτια, μικρά καταστήματα, 
μπαράκια και γραφικά ζαχαροπλαστεία και την παλιά αριστοκρατική συνοικία Τουμπέα, με τα 
στενά πλακόστρωτα δρομάκια όπου δεσπόζει ο περίτεχνος Ρωσικός Καθεδρικός ναός ανάμεσα 
στις γραφικές γειτονιές.  Από την κορυφή του λόφου της Τουμπέα μπορείτε να απολαύσετε μια 
πανοραμική θέα της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
7η-8η μέρα: ΤΑΛΛΙΝ – ΡΙΓΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε ακόμα λίγες ώρες στο πανέμορφο Ταλλίν 
και να απολαύσετε τοπικές σπεσιαλιτέ σε ένα από τα πολλά εστιατόρια της πόλης. Το απόγευμα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα με ενδιάμεσο 
σταθμό. Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα της 8ης μέρας. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Ρίγα-Στοκχόλμη και Ταλλίν-Ρίγα-Λάρνακα.  
� Φόροι αεροδρομίων και επιβάρυνση καυσίμων.  
� Μία αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
� 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 αστέρων με μπουφέ πρόγευμα καθημερινά.  
� 1 βράδυ διαμονή σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες στο πλοίο από Στοκχόλμη-Ελσίνκι. 
� Τρία (3) δείπνα σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
� Εισιτήριο Φέρρυ Μπόουτ Ελσίνκι-Ταλλίν. 
� Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
� Τοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί στις ξεναγήσεις 
� Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός 
� Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
� Φαγητό στο αεροπλάνο. 
� Δικαιώματα εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
� Ασφάλεια ταξιδιού.  
� Ποτά με τα φαγητά. 
� Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
� Οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
 

 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

18/7, 25/7 €1.095 €1.445 €899 

1/8, 8/8, 15/8 €1.135 €1.485 €939 

 


