ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ: Η αυτοκρατορική
της Ρωσίας

Χώρα: Ρωσία
Πόλη: Αγία Πετρόυπολη
Νόμισμα: Ρούβλι
Επίσημη γλώσσα: Ρώσικα
Οδηγούν: από δεξιά
Πληθυσμός: 5.131.942 κάτοικοι
Γενικές Πληροφορίες:
Η Πετρούπολη λέγεται και Πόλη του Αγίου Πέτρου και μια από της πιο γνωστές της Ρωσίας. Είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη και πολιτιστική πρωτεύουσα της Ρωσίας. Ιδρύθηκε από τον τσάρο
Πέτρο Α? το 1703 ως το παράθυρο της Ρωσίας στην Ευρώπη. Χαρακτηριστικό της πόλης είναι οι
«λευκές νύχτες» του Ιουνίου. Ο ουρανός φαίνεται να μη σκοτεινιάζει ποτέ τις νύχτες εκείνες ?
φαινόμενο που οφείλεται στη θέση της Αγίας Πετρούπολης κοντά στον Αρκτικό Κύκλο.
Που να πάω ? Τι να δω:
Η Αγία Πετρούπολη είναι μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα πόλη που αξίζει να την περπατήσεις όσο
περισσότερο γίνεται. Σε αυτήν θα ανακαλύψεις τα πανέμορφα παλάτια της, τους εξαιρετικούς
ναούς της με βασικότερο τον Καθεδρικό των Πέτρου και Παύλου. Θα μαγευτείς από τα δημόσια
κτίρια όπως το μουσείο Ερμιτάζ και το πράσινο ή Ελληνικό Αναγεννησιακό ανάκτορο.
Φυσικά τα αγάλματα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της πόλης. Σίγουρα θα πρέπει να
περάσεις από τον Χάλκινο Καβαλάρη αλλά και την Στήλη του Αλεξάνδρου, την ψηλότερη
αυτού του είδους στον κόσμο.

Τι να φάω ? Τι να δοκιμάσω:
Τα πιο γνωστά και ενδιαφέροντα πιάτα που μπορείς να δοκιμάσεις στην Μόσχα είναι τα εξής:
μοσχάρι Στρογγανόφ, Ρέγγα με παντζάρια και μαγιονέζα (Dressed herring), Vinegret
(σαλάτα), Shashlyk (τα ρώσικα σουβλάκια), Pelmeni (μοιάζουν με ραβιόλια). Επίσης μην
παραλείψεις τα: okroshka (κρύα σούπα από λαχανικά), kulebiaka (πίτα από σολομό), pirozki
(πίτες από λάχανο ή μανιτάρια). Εννοείται πως πρέπει να δοκιμάσεις αυθεντική ρώσικη
σαλάτα (είναι ίδια με αυτήν που τρώμε στην Ελλάδα, αλλά με λιγότερη μαγιονέζα). Βέβαια μην
παραλείψεις και την ρώσικη κρέπα η οποία προτιμάται από τους ντόπιους είτε με ζαχαρούχο γάλα
(γλυκιά), είτε με σολομό (αλμυρή), είτε με λάχανο (αλμυρή). Στην χώρα γενικώς τρώνε πολλά
μανιτάρια και το εθνικό φαγητό τους είναι πατάτες με κρέας (στον φούρνο). Τέλος μην
ξεχάσεις την παραδοσιακή παντζαρόσουπα της Ρωσίας. Ονομάζεται μπόρς (bors) και είναι πολύ
γευστική. Κλείνεις τις διατροφικές σου ανησυχίες απαραίτητα με ρώσικο παγωτό.
Που να φάω:
Στην Αγία Πετρούπολη δοκιμάσαμε δύο εστιατόρια που σίγουρα θα σε ενθουσιάσουν. Το πρώτο που
σου προτείνουμε είναι το Stole και βρίσκεται στην οδό: Nevskiy Prospect, 11, St. Petersburg
191186. Εκεί θα δοκιμάσεις εκπληκτικά παραδοσιακά πιροσκί και τέλεια παντζαρόσουπα σε πολύ
καλές τιμές. Το μαγαζί προτιμάται από ντόπιους. Μια άλλη επιλογή είναι το Teremok το οποίο
μπορείς να το βρεις σε πολλά μέρη της πόλης. Ένα βρίσκεται στην οδό: Bolshaya Morskaya ul., 11
ενώ ένα άλλο στην Nevsky avenue, 114-116. Αν ψάξεις online θα βρεις και άλλα.
Πως να πάω:
Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να πας στην Αγία Πετρούπολη είναι φυσικά αεροπορικώς.
Με πτήση από Αθήνα, φτάνεις μέσα σε λίγο λιγότερο από 4 ώρες στην Μόσχα. Επίσης μπορείς να
επιλέξεις την μεταφορά σου με τραίνο εντός της χώρας. Για παράδειγμα από Μόσχα σε Αγία
Πετρούπολη. Με αυτό τον τρόπο «ταξιδέυεις» εντονότερα. Και φυσικά αν θέλεις να συνεχίσεις το
ταξίδι σου σε άλλη χώρα, μπορείς να το κάνεις και με πλοία που φεύγουν από την Ρωσία. Κλείσε
φθηνά αεροπορικά εισιτήρια.
Που να μείνω – Ξενοδοχείο:
Στην Αγία Πετρούπολη η καλύτερη επιλογή είναι φυσικά το Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya.
Είναι ένα τετράστερο ξενοδοχείο που σου παρέχει όλες τις ανέσεις. Εξασφάλισε την διαμονή σου.

Summer Drone Vlog με Spark + Mavic!

Αυτό είναι ένα απλό vlog που γυρίστηκε Κυριακή 23/7 στην ανατολική Αττική παίζοντας με κάποιες
λειτουργίες του DJI Spark και κάποια επικά πλάνα με το mavic.
Διαβάστε περισσότερα στο Happy Traveller

Με ποιους να πας διακοπές και τρόποι
για να περάσεις καλά

Οι τρόποι για να ταξιδέψει κανείς είναι αρκετοί. Για παράδειγμα όλοι μας θυμόμαστε τις πρώτες
μας διακοπές με την παρέα ή την πρώτη φορά που ταξιδέψαμε με τον έρωτα της ζωής μας. Βέβαια οι
άνθρωποι με τους οποίους μπορούμε να πάμε διακοπές δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν κι άλλοι
όπως η οικογένειά μας, φιλικά ζευγάρια ή ακόμη και ο …. εαυτός μας! Πάμε να δούμε τα
διαφορετικά είδη διακοπών καθώς και τρόπους για να περάσουμε καλά σε κάθε περίπτωση.
1. Με γονείς
Οι διακοπές με τους γονείς γίνονται συνήθως όταν είμαστε μικροί, χωρίς βέβαια αυτό να είναι
απόλυτο. Οι διακοπές με τους γονείς και τα αδέρφια μας μπορεί να φαντάζουν «βαρετές» και
επαναλαμβανόμενες αλλά είναι σίγουρα από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μας. Είναι τότε που
η οικογένεια ενώνεται και περνάει καλά, αποβάλλοντας την πίεση όλης της χρονιάς. Όταν
πηγαίνεις διακοπές με τους γονείς φρόντισε να περάσεις αρκετές ώρες μαζί τους και να απολαύσεις
κάθε στιγμή. Δεν θα έχεις πάντα την ευκαιρία να το κάνεις αυτό. Αν είσαι γονιός φρόντισε να μην
πιέζεις το παιδί (ανάλογα πάντα την ηλικία) να είναι συνεχώς μαζί σας, σίγουρα η βαρεμάρα θα του
χτυπήσει εύκολα την πόρτα.
2. Με φίλους
Οι διακοπές με φίλους είναι σίγουρα οι καλύτερες όλων μας. Είναι σίγουρα εκείνες που θυμόμαστε
όλοι ως τις καλύτερες διακοπές της ζωής μας. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να ταιριάζεις με τους
φίλους που θα ταξιδέψεις, αν και είναι αρκετά δύσκολο να συμπίπτεις με όλους. Σε κάθε περίπτωση
σεβάσου την διαφορετικότητα του καθένα και προσπάθησε να περάσεις όσο πιο τρελά μπορείς.
3. Με φιλικά ζευγάρια
Εδώ η κατάσταση είναι «λεπτή». Σε αυτή την περίπτωση οι παρεξηγήσεις μπορεί να είναι πιο
εύκολο να γίνουν και έτσι θα πρέπει να είσαι διπλά προσεκτικός. Βέβαια οι ζευγαροδιακοπές είναι
σίγουρα ενδιαφέρουσες αν τα ζευγάρια που ταξιδεύουν γνωρίζονται αρκετά και δεν υπάρχει
πιθανότητα να προκύψουν απρόοπτα και νεύρα.
4. Με σύντροφο

Βρήκες το άλλο σου μισό και θέλεις να πάτε τις πιο τέλειες διακοπές. Αφού εντοπίσετε τον
προορισμό ξεκινάτε για το πιο φανταστικό ταξίδι. Πριν πας οπουδήποτε όμως μαζί του/της θυμήσου
κάποια πράγματα. Αν δεν γνωρίζεις πολύ καλά τον σύντροφό σου ή αν δεν έχετε ταξιδέψει άλλη
φορά μαζί φρόντισε να είσαι διακριτικός μαζί του/της. Οι άντρες ας φροντίσουν να είναι gentleman
και οι γυναίκες ανεκτικές στην -συνηθισμένη- ακαταστασία των ανδρών.
5. Με οικογένεια
Έφτιαξες την οικογένειά σου, έχεις κάνει τα παιδιά σου και τώρα θέλετε να πάτε διακοπές.
Βεβαίως! Θα είναι και οι καλύτερες της ζωής σου. Σε όποια ηλικία και αν είναι τα μωρά, σίγουρα
θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και για αυτά και για εσάς. Φροντίστε να δείξετε την απαραίτητη
αγάπη μεταξύ σας και μετά στα παιδιά σας. Έτσι οι διακοπές σας θα είναι σίγουρα ονειρεμένες.
6. Μόνος
Όταν ταξιδεύεις μόνος τα πράγματα είναι πιο απλά από όσο φαντάστηκες. Δεν έχεις να
διαχειριστείς τις ιδιοτροπίες κανενός, ούτε την αλλαγή του προγράμματος. Τα κανονίζεις όλα όπως
θέλεις και την ώρα που τα θέλεις. Αποφάσισε ποιο είδος διακοπές σου ταιριάζει περισσότερο και
κλείσε εισιτήρια τώρα. Καλές διακοπές!

Nefeli Villas & Suites: Άνεση και
χαλάρωση στην Χαλκιδική

Οι διήμερες αποδράσεις στην Χαλκιδική για εμάς τους Θεσσαλονικιούς είναι κάτι δεδομένο. Η
έκφραση άλλωστε «Σαν την Χαλκιδική δεν έχει» δεν έχει βγει τυχαία. Αυτή τη φορά στο ταξιδιωτικό

μας «στόχαστρο» μπήκε η Κασσάνδρα. Για την διαμονή μας αυτή τη φορά επιλέξαμε το Nefeli
Villas & Suites.
Nefeli Villas & Suites
Το παραθαλάσσιο Nefeli Villas and Suites βρίσκεται στην Κασσάνδρα της Χαλκιδικής, λίγο έξω από
τη Νέα Σκιώνη. Είναι ένα μεγάλο συγκρότημα που αποτελείται από 6 επιμέρους κτίρια, καθένα
από τα οποία παρέχει 4 βίλες. Το καθένα από αυτά διαθέτει δικό του ανοιχτό χώρο. Βγαίνοντας από
το συγκρότημα και απλώς περνώντας τον δρόμο, θα βρεις το εστιατόριο Aelia στο οποίο θα πάρεις
το πρωινό, αλλά και θα δειπνήσεις. Φυσικά εκεί υπάρχει beach bar και ιδιωτική παραλία. Εντός
του συγκροτήματος υπάρχει και μίνι μάρκετ για να προμηθευτείς τα απαραίτητα.

Σουίτες-Βίλες
Οι σουίτες στις οποίες θα μείνεις αν διαλέξεις το Nefeli Villas & Suites είναι κλιματιζόμενες,
διώροφες και περιλαμβάνουν ευρύχωρο σαλόνι, πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα και δωρεάν Wi-Fi.
Για τους μικρούς φίλους υπάρχει χώρος ψυχαγωγίας για παιδιά. Στο Aelia Restaurant θα βρεις
εκπληκτικό μενού και άψογη εξυπηρέτηση. Επίσης κάποιες βραδιές το Aelia Restaurant έχει και live
μουσική. Στο συγκρότημα υπάρχει και πισίνα. Τέλος, το Nefeli Villas & Suites είναι pet friendly
κάτι που σημαίνει ότι ο Ηρακλής ήταν ευπρόσδεκτος στην σουίτα μας, σε όλους τους χώρους του
συγκροτήματος, στο beach bar, στο εστιατόριο αλλά και στην ιδιωτική παραλία.

Η δική μας εμπειρία:
Η διαμονή μας στο Nefeli Villas & Suites ήταν αναμφισβήτητα από τις καλύτερες εμπειρίες του
2017 μέχρι τώρα. Η άνεση, η άψογη εξυπηρέτηση και η χαλάρωση που μας πρόσφερε είναι κάποιοι
από τους λόγους που μας έκαναν να ερωτευτούμε το Nefeli Villas & Suites αμέσως. Επίσης το
γεγονός ότι είχαμε τον Ηρακλή σε κάθε μας δραστηριότητα κατατάσσει αυτό το κατάλυμα σε ένα
από τα αγαπημένα μας. Το φαγητό στο Aelia Restaurant ήταν προσεγμένο και πολύ γευστικό.
Ακόμη και αν δεν μείνεις στο Nefeli Villas & Suites επισκέψου το Aelia Restaurant για να
δοκιμάσεις την εξαιρετική τους κουζίνα ή για να πιεις ένα από τα σούπερ κοκτέιλ τους. Εξασφάλισε
την διαμονή σου στο Nefeli Villas & Suites, εδώ.
Οι στιγμές μας στο Nefeli Villas & Suites
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Μαγευτικό ταξίδι στην Σκανδιναβία και

Νορβηγικά Φιόρδ

Η εκδρομή μας με το Cosmorama ξεκινάει αμέσως τώρα και το σίγουρο είναι πως θα μας μείνει
αξέχαστη. Θα ξεκινήσουμε το ταξίδι με την Κοπεγχάγη (που την έχουμε επισκεφθεί ήδη, δες εδώ)
και να γνωρίσουμε για πρώτη φορά την Στοκχόλμη και τα Νορβηγικά Φιόρδ. Ετοιμάζουμε βαλίτσες
παρέα με το Cosmorama και γνωρίζουμε ακόμη καλύτερα την Σκανδιναβία. Είσαι έτοιμος;
Info: Σκανδιναβικές χώρες είναι η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.
Πρόγραμμα
Το ταξίδι μας αρχικά ξεκινάει με την παραμυθένια Κοπεγχάγη. Ξεκινώντας από Αθήνα φτάνουμε
στην πρωτεύουσα της Δανίας. Εκεί θα γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη και θα περιηγηθούμε στους
πανέμορφους δρόμους της. Εν συνεχεία θα πάμε στο Όσλο αλλά και το εξαιρετικό Μπέργκεν.
Φυσικά για το τέλος δεν θα παραλείψουμε την Στοκχόλμη. Πάμε όμως να δούμε την κάθε πόλη

αναλυτικά.
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ
Κοπεγχάγη! Η πρωτεύουσα της Δανίας είναι αναμφισβήτητα βγαλμένη από παραμύθι. Εκεί μπορείς
να ζήσεις ρομαντζάδα στα κανάλια της πόλης, να εκστασιαστείς με τα υπέροχα γαστρονομικά
εδέσματα και να ξελογιαστείς από τις πανέμορφες γωνιές της πόλης. Αν θέλεις να μάθεις
περισσότερα πράγματα για την πόλη δες το αναλυτικό μας άρθρο εδώ.

ΟΣΛΟ
Όσλο, η πρωτεύουσα της Νορβηγίας. Το διαμάντι της χώρας με συνολικό πληθυσμό 958.378
κατοίκους. Η Νορβηγία είναι παγκοσμίως γνωστή και ως η χώρα των φιόρδ. Το Όσλο σημαίνει στα
νορβηγικά «Τα λιβάδια των Θεών». Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για την πόλη δες το
αναλυτικό μας άρθρο, εδώ.

ΜΠΕΡΓΚΕΝ
Μπέργκεν! Μιλάμε για την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Νορβηγίας μετά την πρωτεύουσα. Το
Μπέργκεν αποκαλείται και «Η Πόλη της Βροχής» και όχι άδικα αφού η ένταση των βροχοπτώσεων
φτάνει κατά μέσο όρο τα 2250 χιλιοστά ετησίως. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για
την πόλη δες το αναλυτικό μας άρθρο, εδώ.

ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ
Στοκχόλμη είναι η ξακουστή πρωτεύουσα της Σουηδίας και η μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Το κλίμα
της Στοκχόλμης είναι υγρό ηπειρωτικό. Από την πρωτεύουσα της Σουηδίας κατάγεται και η διάσημη

ηθοποιός, Γκρέτα Γκάρμπο. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα πράγματα για την πόλη δες το
αναλυτικό μας άρθρο, εδώ.

Γενικές Πληροφορίες για την εκδρομή
Η εκδρομή είναι 7ήμερη και έχει ως εξής: Κοπεγχάγη (1), Εν πλω (1), Μπέργκεν (1), Γκέιλο (1),
Στοκχόλμη (2). Διαμονή σε 4* ξενοδοχεία. Γεύματα: Πρωινό μπουφέ καθημερινά. Η Κρουαζιέρα στην
Κοπεγχάγη θα είναι δωρεάν. Μεταφορά και με τρένο. Κρουαζιέρα στο εντυπωσιακό Σόγκνεφιορδ.
Κλείσε και εσύ την εκδρομή:
Αν θέλεις και εσύ να μεταφερθείς στην πανέμορφη Σκανδιναβία και τα πάντα να είναι κανονισμένα
από το Cosmorama τότε πήγαινε εδώ.

10 συμβουλές για να ταξιδέψεις στην
Ελλάδα

Ελλάδα? χώρα του φωτός! Μια από τις πιο όμορφες τοποθεσίες του κόσμου και άξια στάση κάθε
ταξιδιώτη! Η Ελλάδα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα οικονομικά αλλά και λόγω των μεταναστευτικών
ροών. Παρόλα αυτά δεν παύει να είναι ένα εκπληκτικό μέρος για να επισκεφθείς και θα σου
εξηγήσω αμέσως τους 10 λόγους για να το κάνεις!
1. Μπορείς να βρεις φθηνές τιμές αν ψάξεις λίγο. Οι Έλληνες -ως επί το πλείστον- δεν είναι
παραδόπιστοι άνθρωποι. Έτσι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι με λίγο ψάξιμο θα βρεις αρκετά φθηνές
τιμές σε κάθε προορισμό. Με αυτόν τον τρόπο και θα απολαύσεις τέλεια μέρη αλλά χωρίς να
ξοδέψεις πολλά χρήματα.
2. Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Μπορείς να είσαι κοινωνικός, ελεύθερος και καθόλου
συγκρατημένος. Στην Ελλάδα όλα είναι πιο χαλαρά και ειδικά την περίοδο των διακοπών. Συζήτησε
με αγνώστους, χαιρέτησε περαστικούς, κάνε τρέλες! Κανείς δεν θα σου πει τίποτα! Οι Έλληνες
είναι τρελλοί από μόνοι τους!
3. Όπως σε κάθε τόπο -έτσι και στην Ελλάδα- θα πρέπει να αποφύγεις την περίοδο
αιχμής. Δεν θα μπορέσεις να απολαύσεις κανένα μέρος αφού θα είναι κατακλυσμένο από
τουρίστες. Και πίστεψέ με δεν το θέλεις αυτό. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, καλύτερα να ταξιδέψεις
σε αυτήν όταν δεν θα υπάρχει αυξημένη ροή τουριστών.
4. Από όποιο μέρος και αν κατάγεσαι, φρόντισε να περάσεις από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Οι μεγαλύτερες πόλεις της χώρες και εκείνες που σε μαγεύουν με την ιστορία και
την γαστρονομία τους. Μην μείνεις πολύ στην Αθήνα, πήγαινε μόνο για τα αξιοθέατα. Η βαβούρα
της ίσως να σε κουράσει. Στην Θεσσαλονίκη φάε χωρίς να υπάρχει αύριο, τα φτιάχνουν όλα τέλεια!
5. Επέλεξε διάφορους προορισμούς, όχι μόνο νησιά ή μόνο βουνά. Η χώρα αυτή είναι πολύ
πιο πολύπλοκη από όσο φαντάζεσαι. Κρύβει εκπληκτικούς θαλάσσιους θησαυρούς και εξαιρετικά
περιπατητικά μονοπάτια που πρέπει να εξερευνήσεις. Ψάξε και ρώτα και μην επιλέξεις μονόπλευρες
διακοπές!

6. Απόλαυσε την ελληνική γαστρονομία στο έπακρο. Δοκίμασε όλες τις τοπικές λιχουδιές
κάθε περιοχής. Μην παραλείψεις τίποτα. Κάθε μέρος έχει και κάτι ιδιαίτερο να σου προσφέρει.
Επισκέψου ταβέρνες στις οποίες πηγαίνουν οι ντόπιοι και δοκίμασε τα καλύτερα πιάτα τους!
7. Πήγαινε από το ένα νησί στο άλλο. Εννοείται πως το κάθε νησί έχει την ομορφιά του, αλλά
τα νησιά στην Ελλάδα είναι τόσα πολλά που δεν γίνεται να τα δεις ολόκληρα γιατί χρειάζεσαι πολύ
χρόνο. Πήγαινε από το ένα νησί στο άλλο, έτσι ώστε να γνωρίσεις όσο το δυνατόν περισσότερες
θάλασσες και να γευτείς όσο το δυνατόν περισσότερους μεζέδες!
8. Στην Ελλάδα θα περάσεις ?χαλαρά?. Μπορεί το προνόμιο της χαλαρότητας να είναι
περισσότερο της Θεσσαλονίκης και της Ικαρίας, όμως σε όλη την Ελλάδα -εκτός της Αθήνας- θα
ζήσεις μια ιδιαίτερη ηρεμία και θα απολαύσεις εξαιρετικές στιγμές.
9. Μην προσπαθήσεις να δεις τα πάντα σε ένα ταξίδι. Η Ελλάδα είναι ?τεράστια? -όσο μικρή
και αν φαίνεται- και αφού δεν πρόκειται να την δεις όλα φρόντισε να εντάξεις στο πρόγραμμα, μόνο
ότι πραγματικά αξίζει.
10. Νιώσε την ελληνική φιλοξενία. Η Ελλάδα είναι η χώρα που δημιούργησε την φιλοξενία ως
όρο και φυσικά εκείνη που την παρέχει καλύτερα. Νιώσε την φιλοξενία της χώρας σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη της και απόλαυσε τις ομορφιές της.
Περισσότερα στο happytraveller.gr

