CDF - Horizon

7/8ημερη κρουαζιέρα στα «Νορβηγικά Φιόρδ» με το κρουαζιερόπλοιο Horizon
Αναχωρήσεις: 02 Ιουλίου, 30 Ιουλίου, 13 Αυγούστου 2016
1η ημέρα: Καλαί, Γαλλία
Αναχώρηση: 17.00
Συνάντηση στις 06.30 στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, συνάντηση με τον αρχηγό/συνοδό της εκδρομής και
αναχώρηση στις 08.55 για τις Βρυξέλλες με τη πτήση της Aegean. Άφιξη στις Βρυξέλλες στις 11.20 και αναχώρηση
από το αεροδρόμιο των Βρυξελών προς το λιμάνι του Καλαί. Επιβίβαση στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Horizon
και τακτοποίηση στις καμπίνες. Αναχώρηση στις 17.00
2η ημέρα: Εν πλω
Σήμερα ξυπνήστε ότι ώρα θέλετε. Το πρόγευμα σας περιμένει και ολόκληρη η μέρα είναι για ανάπαυλα με φόντο το
γαλάζιο. Γνωριστείτε με το πολυτελές κρουαζιερόπλοιό σας, κάντε γυμναστική, κολυμπήστε στην πισίνα ή απλά
ξεκουραστείτε διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο. Απολαύστε το γεύμα σας στο μπουφέ ή στην τραπεζαρία. Το βράδυ
χορέψτε διασκεδάστε και δοκιμάστε την τύχη σας στο καζίνο!
3η ημέρα: Σταβάνγκερ, Νορβηγία
Άφιξη: 07.00
Αναχώρηση: 14.00
Βρισκόμαστε στη νοτιοδυτική ακτή της Νορβηγίας, στην επαρχία Ρόγκαλαντ και τη μεγαλύτερη πόλη της, πάνω στο
φιόρδ Μπίφιορντ ή Μπόκναφιορντ, τμήμα του Στάβανγκερφιορδ. Το λιμάνι προστατεύεται από τα παρακείμενα
νησιά και αποτελεί εμπορικό κέντρο της περιοχής. Το Στάβανγκερ είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της χώρας,
με ένα σημαντικό Καθεδρικό ναό στο κέντρο της – το σημαντικότερο μετά το ναό του Τρόντχαϊμ, κτισμένο τον 11ο
αι. Στα αξιοθέατα συγκαταλέγονται το Δημοτικό και Αρχαιολογικό Μουσείο, η Πλατεία της Αγοράς (Torget), κέντρο
δράσης και σημείο συνάντησης ντόπιων και τουριστών, το μπρούτζινο άγαλμα του ντόπιου νομπελίστα και
συγγραφέα, Alexander Kielland (1849-1906), το Ναυτικό Μουσείο, που στεγάζεται σε ένα παλιό σπίτι εμπόρου στην
περιοχή Nedre Strandgate και φυσικά, η ιστορική συνοικία Gamle με πολλά παλιά σπίτια. Από το λόφο
Βόλαντσχαουγκ στα 85 μ., προσφέρεται υπέροχη θέα του Στάβανγκερ, του φιόρδ και των παρακείμενων λόφων.
4η ημέρα: Έλεσυλτ, Νορβηγία
Άφιξη: 10.30
Αναχώρηση: 12.30
Το μικρό χωριό, αρχαίο λιμάνι των Βίκινγκς, στην κορυφή του Γκέιρανγκερφιορδ, στις βορειοδυτικές ακτές της
Νορβηγίας, μεταφέρει τους επισκέπτες σε ένα αυθεντικά αγροτικό τοπίο. Ποτάμια και ρυάκια που τροφοδοτούνται
από τα νερά των παγετώνων κατρακυλούν από πανύψηλους γρανιτένιους λόφους και πέφτουν με ορμή στα ήσυχα
νερά του φιόρδ. Το τραχύ τοπίο, οι εντυπωσιακοί καταρράκτες, οι χιονοσκέπαστες βουνοκορφές, οι λίμνες και οι
κρυστάλλινοι παγετώνες ηλικίας 10.000 ετών ενέπνευσαν το πρώτο δραματικό αριστούργημα του Ερρίκου Ίψεν,
"Brand."
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4η ημέρα: Γκεϊράνγκερ, Νορβηγία
Άφιξη: 13.30
Αναχώρηση: 19.30
Ακόμη μια συναρπαστική, προαιρετική, εκδρομή μας περιμένει μετά το πρωινό. Το Γκεϊράνγκερφιορδ
αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα ως «το ομορφότερο και εντυπωσιακότερο» φιόρδ της Νορβηγίας, με πανύψηλες,
απότομες πλαγιές και αναρίθμητους καταρράκτες. Θα αναχωρήσουμε με το πούλμαν από την αποβάθρα και θα
διασχίσουμε το μικρό χωριό του Γκεϊράνγκερ, κάνοντας μια σύντομη στάση για φωτογραφίες στο φαράγγι Φλίνταλ,
που προσφέρει πανοραμική θέα του φιόρδ και του κόλπου όπου βρίσκεται ελλιμενισμένο το κρουαζιερόπλοιο. Θα
ακολουθήσουμε την κεντρική οδική αρτηρία του Γκεϊράνγκερ, που κατασκευάστηκε μεταξύ 1881 και 1889 και θα
ανέβουμε σε υψόμετρο 3.000 ποδιών, περνώντας από το Djupvass lodge και την ομώνυμη λίμνη με τα σμαραγδένια
νερά. Φθάνοντας στην κορυφή του οροπεδίου Ντάλσνιμπα (Dalsnibba), θα απολαύσουμε την ανεπανάληπτη
πανοραμική θέα προς την κοιλάδα, το φιόρδ και το Γκεϊράνγκερ. Επιστρέφουμε στο κρουαζιερόπλοιο, περνώντας
μέσα από το χωριό του Γκεϊράνγκερ. Μη χάσετε την ευκαιρία να θαυμάσετε τη μοναδική θέα από το κατάστρωμα
του πλοίου, καθώς αυτό θα αναχωρεί
5η ημέρα: Φλάαμ, Νορβηγία
Άφιξη: 12.30
Αναχώρηση: 21.00
Ξεκινάμε από το Flåm για να οδηγηθούμε στο Gudvangen. Η διαδρομή διαρκεί 20 λεπτά και θα διασχίσουμε δύο
σήραγγες, η πρώτη 5 χιλιομέτρων και η δεύτερη 11,5 χιλιομέτρων την μεγαλύτερη σήραγγα της Νορβηγίας.
Φτάνουμε στο Gudvangen, το οποίο είναι ένα μικρό χωριό του Næøyfjord, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φιόρδ της
Νορβηγίας. Αρχικά το Gudvangen ήταν ένας παλιός οικισμός των Βίκινγκ και εκεί μπορούμε να δούμε τα δύο πλοία
των Βίκινγκ, είτε στην ξηρά ή στο φιόρδ. Το Nærøyfjord ανήκει από το 2005 στον κατάλογο της παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO. Στο Gudvangen υπάρχει επίσης ένα ξενοδοχείο σε στυλ της εποχής Viking, ένα
κατάστημα με καφετέρια και διάφορες εγκαταστάσεις. Μετά την στάση μας στο Gudvangen διασχίζουμε το
Nærøyvalley, το οποίο ανήκει και αυτό στην UNESCO. Κατά την διάρκεια της διαδρομής, περνάμε από την
πανέμορφη λίμνη Oppheim`s για να καταλήξουμε στο Tvindefossen, το σημείο που βρίσκονται οι πιο όμορφοι
καταρράκτες της περιοχής με ύψος 152 μ. Στο Tvindefossen οι επιβάτες μπορούν να ξεκουραστούν και να
περπατήσουν μέχρι τον καταρράκτη. Μετά από μια μικρή στάση, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο, φτάνουμε στο
ξενοδοχείο Stalheim, ένα από τα ιστορικότητα ξενοδοχεία της Νορβηγίας, το οποίο χτίστηκε το 1885 και
ανακαινίστηκε το 1960. Το ξενοδοχείο είναι γνωστό λόγω της θέας που διαθέτει από τη βεράντα του κήπου του,
από όπου μπορούμε να θαυμάσουμε ολόκληρο το Nærøyvalley. Μετά την στάση και αφού απολαύσουμε τον καφέ
μας στο ξενοδοχείο κατηφορίζουμε προς το Stalheimskleiva, τον πιο απότομο δρόμο της Νορβηγίας με κλίση 18%.
Κατά μήκος του Stalheimskleiva υπάρχουν δύο καταρράκτες, ο Stalheimfossen και ο Sivlefossen, που βρίσκονται ο
ένας από την μία και ο άλλος από την άλλη πλευρά του δρόμου. Σύντομη στάση για φωτογραφία (εντός του
λεωφορείου). Επιστροφή στο Φλομ. Επιστρέφοντας στην αποβάθρα, θα πάρετε το διάσημο τρενάκι του Φλομ για
μια ειδυλλιακή διαδρομή μέχρι το Μύρνταλ, τον ορεινό σταθμό που βρίσκεται στα 865 μ., όπου θα έχετε λίγο
χρόνο για φωτογραφίες (δεν περιλαμβάνονται είσοδοι)
6η ημέρα: Μπέργκεν, Νορβηγία
Άφιξη: 09.00
Αναχώρηση: 18.00
Ξεκινάει η ξενάγησή μας στην πρωτεύουσα των φιόρδ, όπως αποκαλείται το Bergen. Θα δούμε τα κυριότερα
αξιοθέατά του. Από την αποβάθρα του παλιού Τελωνείου μπορούμε να δούμε το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης με
το παλάτι του βασιλιά Haakon, τον πύργο Rozengratz, το Bryggen με τα ξύλινα σπιτάκια του και τους λόφους του
Bergen.. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σπίτι του διεθνούς φήμης συνθέτη Έντουαρντ Γκριγκ, Τρολχάουγκεν.
Επιστρέφοντας, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Μαρίας του 12ου αιώνα και θα περπατήσουμε στα
σοκάκια του Μπρίγκεν που ήταν η έδρα των Γερμανών εμπόρων της Χανσεατικής Ένωσης.
7η ημέρα: Εν πλω
Η ημέρα σας ανήκει. Πάρτε μέρος σε κάποιες από τις δραστηριότητες που σας προσφέρει το πλοίο, κάντε τις
τελευταίες αγορές σας από τα duty free του πλοίο ή απλά ξεκουραστείτε να αναπολήστε τις μοναδικές στιγμές τις
κρουαζιέρας σας.
8η ημέρα: Καλαί, Γαλλία
Άφιξη: 09.00
Μετά το πρωινό, αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο και αναχώρηση με το πούλμαν για επίσκεψη στη πόλη της
Μπριζ & των Βρυξελλών, ελεύθερος χρόνο για αγορές και στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφή μας στην Ελλάδα.
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Αναλυτικός τιμοκατάλογος - Τιμές κατ’ άτομο σε ευρώ
Ημερομηνίες αναχωρήσεων
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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KANONIKH
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Όλες οι
αναχωρήσεις
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

949 €
1.149 €
-

1.049 €
1.249 €
-

969 €
1.169 €
1.369 €

1.069 €
1.269 €
1.469 €

999 €
1.199 €
1.399 €

1.099 €
1.299 €
1.499 €

1.200 €
1.500 €
1.820 €
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Περιγραφή καμπίνων
Εσωτερική
Εξωτερική με παράθυρο
Εξωτερική με μπαλκόνι

30 Ιουλίου

13 Αυγούστου

ος

3 /4 ενήλικας όταν μοιράζονται
την καμπίνα με δύο ενήλικες
Παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών
όταν μοιράζονται την καμπίνα
με δύο ενήλικες

799 €

Λιμενικά έξοδα &
φόροι αεροδρομίων

849 €

899 €

-

549 €

260 €

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται:
Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνα της επιλογής σας.
Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-Βρυξέλλες-Αθήνα με την Aegean Airlines.
Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό & βραδινό).
Όλα τα ποτά & αναψυκτικά κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας (all inclusive)
Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου.
Όλες οι μεταφορές σας από/προς λιμάνι/κρουαζιερόπλοιο/αεροδρόμιο.
Επίσκεψη στην Μπριζ και στην πόλη των Βρυξελλών με έλληνα συνοδό στο τέλος της κρουαζιέρας
‘Έμπειρος συνοδός του γραφείου σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της κρουαζιέρας
Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν Περιλαμβάνονται:
Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 260 €, ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται – κόστος 20 € ανά άτομο),
προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης, η *χρέωση παροχής υπηρεσιών, οι υπηρεσίες του κέντρου
αισθητικής και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, είσοδοι στα μουσεία, επιπλέον
φαγητά και ποτά εκτός της κρουαζιέρας, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα
περιλαμβανόμενα.

*Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Ενήλικες & Παιδιά: 72 €
Το ανωτέρω ποσό είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα
στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο.
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Οι πτήσεις μας με την Aegean Airlines (Για όλες τις αναχωρήσεις)
Αθήνα – Βρυξέλλες

Α3 620 Αναχώρηση 08.55 – Άφιξη 11.20

Βρυξέλλες – Αθήνα

Α3 623 Αναχώρηση 20.15 – Άφιξη 00.35

Γενικές Σημειώσεις:
Για την ολοκλήρωση της κράτησης και σύμφωνα με τη πολιτική της εταιρίας, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε
τα πλήρη στοιχεία όλων των επιβατών όπως αυτά αναγράφονται στο (α) Διαβατήριο (α)/Ταυτότητα (ες)
ανάλογα με τη κρουαζιέρα που έχετε επιλέξει (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία και Τόπος Γέννησης, Ημερομηνία
έκδοσης και λήξης, Εκδούσα Αρχή).
Επιπλέον είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο και Κινητό τηλέφωνο)
ενός προσώπου (συγγενικού ή φιλικού) ως Επαφή Εκτάκτου Ανάγκης.
Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 45% προκαταβολή της αξίας της και εξόφληση 45 ημέρες πριν την
αναχώρηση της κρουαζιέρας. Για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 45
ημερών απαιτείται άμεση εξόφληση.
Η σειρά των υπηρεσιών/εκδρομών μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του ταξιδιού
Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες
Οι κύριες γλώσσες στο πλοίο είναι η Γαλλική και η Αγγλική
Ρωτήστε μας για το ειδικό πακέτο εκδρομών στα λιμάνια προσέγγισης
Όλες οι προτεινόμενες εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης γίνονται στα Ελληνικά
Οι τιμές Orange ισχύουν για κρατήσεις έως και 60 ημέρες πριν την αναχώρηση. Η εταιρεία διατηρεί το
δικαίωμα να αποσύρει τις τιμές Orange οποιαδήποτε στιγμή

Πολιτική Ακυρωτικών
60-45 ημέρες πριν την αναχώρηση: απώλεια προκαταβολής
44-08 ημέρες πριν την αναχώρηση: 50% ακυρωτικά επί του συνόλου
07-00 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100% ακυρωτικά επί του συνόλου
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