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ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 
4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ (3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 

 
1η μέρα, Αθήνα – Κοπεγχάγη: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος & πτήση για τη Δανέζικη πρωτεύουσα 

που παραπέμπει σε έναν παραμυθένιο κόσμο και ταυτόχρονα μια ολοζώντανη μητρόπολη της σύγχρονης 

αρχιτεκτονικής και του design. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Αφιερώστε χρόνο για να γνωρίσετε τη 

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

αρχοντικά, ανάμεσα σε δεκάδες κανάλια. Θαυμάστε τη κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, την Όπερα, το 

Χρηματιστήριο το πιο παλιό κτίριο της Ευρώπης, το ανάκτορο Κρίστιανμποργκ όπου σήμερα φιλοξενεί τη Βουλή 

και το γραφείο του Πρωθυπουργού της χώρας. Μη λησμονήσετε  να δείτε το κάστρο Ρόζενμποργκ στο οποίο 

φυλάσσονται οι θησαυροί του στέμματος, καθώς και το ροκοκό ρυθμού παλάτι Αμαλίενμποργκ όπου σήμερα 

αποτελεί διπλωματικό κέντρο & τα φλας του αστράφτουν όταν αλλάζει η βασιλική φρουρά μπροστά του. Για το 

βράδυ, απολαύστε σκανδιναβική κουζίνα στα πάμπολλα εστιατόρια της πόλης που σίγουρα θα ικανοποιήσει και 

τα πιο δύσκολα …στομάχια!      

 

2η μέρα, Κοπεγχάγη (προαιρετική εκδρομή στο Τίβολι): Πρόγευμα και ημέρα ολόκληρη στη διάθεση σας. 

Επισκεφτείτε ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα αναψυχής στη Ευρώπη και σίγουρα το πιο δημοφιλές στη Δανία, το 

Τίβολι. Τρενάκια, συγκρουόμενα, καρουζέλ, το σπίτι του παραμυθά Hans Christian Andersen κα δημιουργούν μια 

εκρηκτική σύνθεση διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους. Η λίμνη, τα 400.000 λουλούδια και τα 110.000 

βενετσιάνικα φανάρια δίνουν ιδιαίτερο χρώμα σε αυτό το πάρκο. Εδώ επίσης, θα βρείτε εστιατόρια, καφέ & στη 

κεντρική πλατεία ίσως πετύχετε κάποιο κονσέρτο μουσικής.      

 

3η μέρα, Κοπεγχάγη (shopping / Christiania):  Μετά το πρόγευμα, οι δεδηλωμένοι shoppers θα εκτιμήσετε το 

Stroget, έναν πλακόστρωτο εμπορικό πεζόδρομο με μπουτίκ καταστήματα, μεταξύ των οποίων το showroom της 

Bang & Olufsen και το Illums Bolighus, για να πάρετε άριστο δείγμα γραφής του άπαιχτου δανέζικου design. Όσοι 

δεν είστε λάτρεις του shopping, επισκεφτείτε την αυτόνομη περιοχή της Christiania, όπου οι κάτοικοι της από όλα 

τα κοινωνικά στρώματα έχουν βάλει δικούς τους κανόνες ζωής χωρίς τον έλεγχο του κράτους. Εδώ θα βρείτε 

καφέ, εστιατόρια, μπαρ, γκαλερί και ένα μικρό παζάρι με μικροαντικείμενα. Τελευταίο βραδύ στη παραμυθένια 

πόλη και δειπνήσετε δοκιμάζοντας καπνιστά ψάρια & τοπική μπύρα. 

 

4η μέρα, Κοπεγχάγη – Αθήνα: Πρόγευμα, αποχαιρετήστε το σκανδιναβικό σκηνικό και μεταφορά στο αεροδρόμιο 

για τη πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 
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