
 

 
Γηάξθεηα: 8 εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: 03,10,17,24,31/07, 07,14,21 & 28/08, 04 & 25/09 

                                                                     

ΙΛΑΝΓΙΑ  

Σν κεγάιν ηαμίδη … 
 

ηηεε  κκααγγεείίαα  ηηωωλλ  ΓΓθθέέππδδεεξξοο  θθααηη  ηηννππ  θθππζζηηθθννύύ  ΚΚάάιιιιννπποο  

ΠΠιιήήξξεεοο  γγύύξξννοο  ηηννππ  ΝΝεεζζηηννύύ  --  ΧΧξξππζζόόοο  θθααηη  ΓΓηηαακκααλληηέέλληηννοο  ΚΚύύθθιιννοο  

  

Έλα εηδηθά ζρεδηαζκέλν θαη πιεξέζηαην 8ήκεξν ηαμίδη ζηελ αλόζεπηε θπζηθή νκνξθηά κηαο 

μερσξηζηήο λεζησηηθήο ρώξαο, κε ην ζπλερώο ελαιιαζζόκελν ηνπίν ηεο - ελεξγά θαη κε 

εθαίζηεηα, θξπζηάιιηλεο ζπειηέο ζε παγεηώλεο, γεσζεξκηθά πεδία, νξκεηηθνί θαηαξξάθηεο, 

νγθώδε παγόβνπλα, επηβιεηηθνί ζεξκνπίδαθεο, παξάμελνη ζρεκαηηζκνί ιάβαο, ιίκλεο θαπηήο 

ιάζπεο, θξαηήξεο εθαηζηείσλ, ηακαηηθέο πεγέο, παξαιίεο καύξεο άκκνπ, ππνβιεηηθά θαξάγγηα 

θιπ. - πνπ καο πξνζθέξεη κνλαδηθέο θαη αμέραζηεο εκπεηξίεο! 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 

 

1ε εκέξα: Αζήλα – Ρέηθηαβηθ- Πεξηήγεζε 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα ην Ρέηθηαβηθ, ηελ 

πξσηεύνπζα ηεο Ιζιαλδίαο θαη ηαπηόρξνλα ηελ βνξεηόηεξε πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο. Άθημε 
θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ εληππσζηαθή εθθιεζία 

Χάιγθξηκο (Hallgrimskirkja), πνπ ην ζρέδηό ηεο ζπκίδεη βνπλό ιάβαο, ην άγαικα ηνπ Λέηθ 
Έξηθζνλ, ην θαληαζκαγνξηθό Γεκαξρείν, πνπ θαηαιακβάλεη ηκήκα ηεο ιίκλεο ηνπ Ρέηθηαβηθ θαη 

κεξηθέο αίζνπζέο ηνπ βξίζθνληαη θάησ από ην λεξό, ηελ θεληξηθή εκπνξηθή ιεσθόξν, ηελ κηθξή 
έπαπιε Χόθδη (Höfði) ηνπ 1909, ζηελ νπνία ην 1986 έιαβε ρώξα ε ζπλάληεζε Ρέηγθαλ-
Γθνξκπαηζόθ πνπ ζήκαλε ην ηέινο ηνπ ςπρξνύ πνιέκνπ, ην γξαθηθό ιηκάλη, ην εληππσζηαθό 

Μέγαξν Μνπζηθήο θαη πλεδξηαθό Κέληξν Χάξπα (Harpa), ην πεξίθεκν Πεξι (Pearl), κε ην 
πιαλεηάξην θαη ην κνπζείν (ην θόζηνο εηζόδνπ πεξηιακβάλεηαη), πνπ δεζπόδεη ζηνλ ιόθν πάλσ 

από ηελ πόιε θαη πξνζθέξεη εθπιεθηηθή ζέα ζηελ γύξσ πεξηνρή, ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα, ηα 
πνιύρξσκα ζπίηηα, ηηο πιαηείεο θαη άιια αμηνζέαηα. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 



 
2ε εκέξα: Ρέηθηαβηθ - Νόηηα Ιζιαλδία - Χέιια: "Χξπζόο Κύθινο"- Θίλγθβειηξ- Geyser- 
Χξπζόο Καηαξξάθηεο Γθνύιθνο - Snowmobiles ζηνλ παγεηώλα Λάλγθγηνθνπι, Δίζνδνο 

ζε ζπήιαην από πάγν - Χέιια 
ήκεξα ζα αλαθαιύςνπκε ηα αμηνζέαηα ηνπ πεξίθεκνπ "Χξπζνύ Κύθινπ", πνπ καο πξνζθέξεη 

κηα κεγάιε πνηθηιία από θπζηθά θαηλόκελα θαη κπζηηθά ηεο θύζεο. Αξρηθά ζα επηζθεθζνύκε ην 
Δζληθό Πάξθν Θίλγθβειηξ κε ην παιαηόηεξν δεκνθξαηηθό Κνηλνβνύιην (930 κ.Χ.). Σν 
Θίλγθβειηξ βξίζθεηαη δίπια ζηε ιίκλε Θίλγθβαιαβαηλ, ηε κεγαιύηεξε ηνπ λεζηνύ. Σν 

παλέκνξθν θαξάγγη πνπ δηαζρίδεη ην πάξθν απηό είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην ζεκείν 
ζπλάληεζεο δύν ηεθηνληθώλ πιαθώλ ηεο Γεο - ηεο Δπξαζηαηηθήο θαη ηεο Βνξεηνακεξηθαληθήο. Ο 

ζπλδπαζκόο θπζηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ε ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ Θίλγθβειηξ, ην θαζηζηνύλ 
αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο Ιζιαλδηθήο δσήο. ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηνλ πεξίθεκν Μεγάιν 
Πίδαθα, πνπ έδσζε ην όλνκά ηνπ ζε όιεο ηηο ζεξκέο πεγέο ηνπ θόζκνπ θαη ζα ζαπκάζνπκε 

έλαλ από ηνπο πην ελεξγνύο ζεξκνπίδαθεο, ηνλ ηξνθνύξ, πνπ εθηνμεύεη αηκνύο θαη λεξό ζε 
ύςνο 30 κέηξσλ. πλερίδνπκε γηα ηνλ κεγαινπξεπή θαηαξξάθηε Γθνύιθνο, ηνλ Χξπζό 

Καηαξξάθηε, έλαλ από ηνπο εληππσζηαθόηεξνπο ηεο Δπξώπεο: ρηιηάδεο ηόλνη παγσκέλνπ 
λεξνύ δεκηνπξγνύλ έλα βαζύ θαξάγγη. Μεηά ηηο αλσηέξσ επηζθέςεηο ζα ζπλερίζνπκε γηα ηνλ 
επηβιεηηθό παγεηώλα Λάλγθγηνθνπι, όπνπ ζα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα πεξπαηήζνπκε πάλσ ζε 

απηόλ θαη λα θάλνπκε βόιηα κε Snowmobiles γηα κία πεξίπνπ ώξα (θαηξνύ επηηξέπνληνο). Καη 
νη ζπλαξπαζηηθέο εκπεηξίεο καο ζα θνξπθσζνύλ ζήκεξα, θαζώο ζα βξεζνύκε ζηα βάζε ηνπ 

παγεηώλα θαη ζα δηαηξέμνπκε ηηο ζπειηέο ηνπ πάγνπ κε ην βαζύ γαιάδην ηνπο ρξώκα. Μηα 
εκπεηξία κνλαδηθή, πνπ ζα κείλεη γηα πάληα ζην κπαιό θαη ζηελ ςπρή καο!!! (ην θόζηνο εηζόδνπ 
πεξηιακβάλεηαη). Αθνύ νινθιεξώζνπκε ηελ επίζθεςή καο, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ 

εληππσζηαθή πεξηνρή ηνπ λόηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνύ. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέξα: Νόηηα Ιζιαλδία - Χέιια - Καηαξξάθηεο θόγθαθνο θαη έιγηαιαληζθνο - 
Dyrholaey View Point - Μαύξε Παξαιία Ρεϊληζθηάξα - Λίκλε Γηνθνύιζαξινλ κε 

παγόβνπλα/Ακθίβηα νρήκαηα - Χνθλ 
Οη εκπεηξίεο καο από ηελ κνλαδηθή απηή ρώξα δελ ζηακαηνύλ. πλερίδνπκε ζήκεξα ζηε λόηηα 

αθηνγξακκή ηνπ λεζηνύ, ζηε ζθηά ησλ πεξίθεκσλ εθαηζηείσλ Χέθια (Hekla) θαη 
Δτγηαθηάηιαγηνθνπι, ηνπ νπνίνπ ην ηεξάζηην εθαηζηεηαθό λέθνο ηεο έθξεμεο ηνπ Απξηιίνπ ηνπ 
2010, θάιπςε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο Δπξώπεο θαη πξνθάιεζε δηαθνπή ησλ αεξνπνξηθώλ 

κεηαθνξώλ, θπξίσο ζηελ βνξεηνδπηηθή Δπξώπε. Θα δνύκε ηνπο ζεακαηηθνύο θαηαξξάθηεο 
θόγθαθνο θαη έιγηαιαληζθνο, ζηνλ νπνίν κάιηζηα κπνξεί θαλείο λα πεξπαηήζεη ζην κνλνπάηη 

πνπ βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο πδαηόπησζεο! ηε ζπλέρεηα ζα ζαπκάζνπκε ηελ εθπιεθηηθή 
παλνξακηθή ζέα από ην Dyrholaey View Point: ζηα αλαηνιηθά νη ζρεκαηηζκνί καύξεο ιάβαο 

Ρετληζληξαλγθάξ κέζα ζηε ζάιαζζα - ηα πεξίθεκα ηξία ηξνιο - ζηα βόξεηα ν παγεηώλαο 
Μύξληαι  θαη ζηα δπηηθά ε αηειείσηε καύξε αθηνγξακκή. Σέινο, κπξνζηά από ηελ ρεξζόλεζν 
ππάξρεη κηα ηεξάζηηα θαηάκαπξε αςίδα ιάβαο πνπ πςώλεηαη ζηε ζάιαζζα, από ηελ νπνία ε 

ρεξζόλεζνο πήξε ην όλνκά ηεο. Απηόο ν ςειόο βξάρνο από βαζάιηε δηακνξθώζεθε από ηελ 
αηέξκνλε δύλακε ησλ θπκάησλ πνπ ζπληξίβνληαη αλειέεηα πάλσ ηνπ, ζρεκαηίδνληαο κηα 

κεγάιε ηξύπα πεξίπνπ ζην θέληξν ηνπ. Θα ζπλερίζνπκε γηα ηελ πεξίθεκε Μαύξε Παξαιία 
Ρετληζθηάξα κε ηελ θαηάκαπξε εθαηζηεηαθή άκκν, ηηο ζπειηέο από βαζάιηε θαη ηνπο 
εληππσζηαθνύο πνιπεδξηθνύο πεηξώδεηο ζρεκαηηζκνύο. Η πνξεία καο θαηά κήθνο ηεο 

δαληεισηήο αθηνγξακκήο ζα καο θέξεη ζηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ παγεηώλα Γηόθνπιζαξινλ, ζην 
λόηην άθξν ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Βάηλαγηνθνπ. Καη εδώ καο πεξηκέλεη αθόκα κηα ζπλαξπαζηηθή 

εκπεηξία, θαζώο ζα επηζθεθζνύκε κε ακθίβηα νρήκαηα ηελ αλείπσηεο νκνξθηάο παγεησληθή 
ιίκλε (ην θόζηνο πεξηιακβάλεηαη). Δηθόλεο αζύιιεπηεο, παγόβνπλα θαη θνκκάηηα πάγνπ 
δηαθόξσλ κεγεζώλ, ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ - από κπιε έσο βαζύ γαιαλό, αθόκα θαη ζθνύξν 

πξάζηλν - αξγνπιένπλ ζηα θξπζηάιιηλα θαη γαιήληα λεξά ηεο ιίκλεο. πλερίδνπκε γηα ην Χνθλ. 
Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 



4ε εκέξα: Αλαηνιηθή/Βόξεηα Ιζιαλδία - Χνθλ - Νηηνππηβόγθαξ - έηληηζθηνξληνπξ - 
Φαξάγγη ηνπληιαγθίι - Λίκλε Μηβάηλ 
Νέεο εκπεηξίεο θαζεκεξηλά κε ην εξώηεκα λα πιαλάηαη πάληα: ππάξρεη πεξίπησζε λα πάςεη 

πνηέ λα καο εθπιήζζεη απηή ε ρώξα; Μηα κεγάιε κέξα ε ζεκεξηλή ζηηο δαληεισηέο αθηέο θαη 
ηα ελαιιαζζόκελα γξαθηθά ηνπία ηεο Αλαηνιηθήο Ιζιαλδίαο. Με επηιεγκέλεο ζηάζεηο ζην 

Νηηνππηβόγθαξ θαη ζηελ κηθξή, γξαθηθή θαη πνιύρξσκε πόιε έηληηζθηνξληνπξ  πνπ βξίζθεηαη 
ζην εζσηεξηθό ηνπ νκώλπκνπ θηόξδ, θζάλνπκε ζην εμαηξεηηθά όκνξθν θαξάγγη ηνπληιαγθίι - 
έλαο από ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο ηεο ρώξαο κε ηνπο ζπάληνπο ζρεκαηηζκνύο ζηειώλ 

βαζάιηε. Γηα αηώλεο, ν κήθνπο 150 ρηιηνκέηξσλ πνηακόο Γηόθια ήηαλ έλαο από ηνπο 
κεγαιύηεξνπο θαη ηζρπξόηεξνπο παγεηώδεηο πνηακνύο ηεο ρώξαο. Ήηαλ ηόζν ηζρπξόο πνπ 

ρώξηζε ηελ θνηιάδα Γηόθνπιληαινπξ ζε δύν μερσξηζηά κέξε κε ζρεδόλ θακία επηθνηλσλία 
κεηαμύ ηνπο. Έλα πνηάκη πνπ ήηαλ δύζθνιν θαη επηθίλδπλν λα ην δηαζρίζεη θάπνηνο. Ο 
κνλαδηθόο πνηακόο ζηελ Ιζιαλδία πνπ έγηλε γλσζηόο κε ην ςεπδώλπκό ηνπ θαη όρη κε θάπνην 

από ηα πξαγκαηηθά ηνπ νλόκαηα. πλερίδνπκε γηα ην μελνδνρείν καο ζηελ πεξηνρή ηεο ιίκλεο 
Μηβάηλ. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
  
5ε εκέξα: Βόξεηα Ιζιαλδία ~ Λίκλε Μηβάηλ - Καηαξξάθηεο Νηέηηηθνο - Άζκπνπξγθη - 

Γεωζεξκηθό πεδίν Χβεξίξ – Νάκαζθαξλη -Νηηκνπκπνξγθίξ - Καηαξξάθηεο Γθόληαθνο 
– Αθνπξέηξ-  Κξνπαδηέξα γηα παξαηήξεζε θαιαηλώλ  

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα λα εμεξεπλήζνπκε ηνλ "Γηακαληέλην θύθιν ηεο Βόξεηαο Ιζιαλδίαο". Θα 
ζαπκάζνπκε ηνλ θαηαξξάθηε κε ηνλ κεγαιύηεξν όγθν λεξνύ ζηελ Δπξώπε, ηνλ Νηέηηηθνο  θαη 
ην Άζκπνπξγθη, έλα παγεησληθό θαξάγγη, νη απόηνκεο πιεπξέο ηνπ νπνίνπ ζρεκαηίδνληαη από 

γθξεκνύο ύςνπο 100 κέηξσλ. ύκθσλα κε ηνλ κύζν, ην αζπλήζηζην ζρήκα πεηάινπ ηνπ 
θαξαγγηνύ δεκηνπξγήζεθε από ην άινγν ηνπ ζενύ Οληίλ, όηαλ έλα από νθηώ ηνπ πόδηα άγγημε 

ην έδαθνο ηεο πεξηνρήο απηήο, εμ νπ θαη ην πξνζσλύκηό ηνπ σο ην "απνηύπσκα ηνπ ιέηπληξ". 
Μέζα ζην θαξάγγη βξίζθεηαη έλα όκνξθν δάζνο. ηε ζπλέρεηα ζα εθπιαγνύκε από ην 
γεσζεξκηθό πεδίν Χβεξίξ κε ηε δένπζα ιάζπε, ηηο ζεξκέο πεγέο θαη ηα θνπκαξόιηα - έλα 

ζθεληθό πνπ παξαπέκπεη ζηνλ πιαλήηε Άξε - ζα δηαζρίζνπκε ηελ απόθνζκε πεξηνρή 
Νάκαζθαξλη, ζα δνύκε ηνπο παξάμελνπο ζρεκαηηζκνύο ηεο ιάβαο ζην Νηηκνπκπνξγθίξ 

(Dimmuborgir: "ζθνηεηλά θάζηξα") θαη ζα θζάζνπκε ζηε ιίκλε Μηβάηλ, έλα αθόκα από ηα 
πνιιά θπζηθά ζαύκαηα απηήο ηεο ρώξαο. Σν αιιόθνην ζρήκα ηεο ιίκλεο απηήο νθείιεηαη ζηηο 
εθξήμεηο ησλ θνληηλώλ εθαηζηείσλ θαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηαρύζεθε ε ιάβα ηνπο. 

πλερίδνπκε γηα ηνλ κεγαινπξεπή θαηαξξάθηε Γθόληαθνο, ηνλ "Καηαξξάθηε ησλ Θεώλ", πνπ 
ζα καο πξνζθέξεη κηα αθόκα ζπλαξπαζηηθή εηθόλα ηεο ζπγθινληζηηθήο απηήο δηαδξνκήο. 

Σειηθόο πξννξηζκόο καο γηα ζήκεξα είλαη ην παλέκνξθν θπζηθό ιηκάλη Αθνπξέηξη, ε 
πξσηεύνπζα ηνπ Βνξξά, θηηζκέλε ζηνλ κπρό ηνπ Δτγηαθγηνληνύξ κε ηα θνπθιίζηηθα 

πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, ηα κηθξά ζπίηηα, ηα θαθέ θαη ηα εζηηαηόξηα κε ηα όκνξθα παξάζπξα. 
Δδώ ζα θάλνπκε κηα θξνπαδηέξα κε εηδηθό πινηάξην θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνύκε θαη λα 
θσηνγξαθίζνπκε (αλ είκαζηε ηπρεξνί) θάιαηλεο πνπ δνπλ ζηα λεξά ηεο Αξθηηθήο (ην θόζηνο 

ηνπ πινηαξίνπ πεξηιακβάλεηαη). Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.   
 

6ε εκέξα: Αθνπξέηξη - Γθιανπκπάεξ  - άνπδαξθξνθνπξ - Ηθαίζηεην Μπάνπια - 
Ρέηθηαβηθ  
ήκεξα μεθηλάκε γηα κηα αθόκα εμεξεύλεζε. Μεηά ηελ πξσηλή καο βόιηα ζην όκνξθν Αθνπξέηξη 

ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ πην παιηά θάξκα-ιανγξαθηθό κνπζείν ηεο Ιζιαλδίαο - ην 
Γθιανπκπάεξ - κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπίηηα θαη ηηο ρνξηαξέληεο νξνθέο ηνπο (ην θόζηνο 

εηζόδνπ πεξηιακβάλεηαη). Γηαζρίδνληαο ηελ ύπαηζξν, ζα θζάζνπκε ζην ρσξηό άνπδαξθξνθνπξ  
κε ηελ καύξε παξαιία. ηελ πνξεία καο γηα ην Ρέηθηαβηθ ζα πεξάζνπκε θνληά από ην εθαίζηεην 
Μπάνπια κε ην ραξαθηεξηζηηθό ζρήκα ππξακίδαο λα δεζπόδεη ζηελ γύξσ πεξηνρή. Άθημε ζην 

Ρέηθηαβηθ θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν . Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 
 



 
7ε εκέξα: Ρέηθηαβηθ - πεξηνρή Κέθιαβηθ - Κνιύκπη ζηελ Μπινπ Λαγθνύλ – Ρέηθηαβηθ 
"Δκπεηξία Βίθηλγθο" 

ήκεξα καο πεξηκέλεη κηα αθόκα κνλαδηθή εκπεηξία: ην καγεπηηθό εθαηζηεηαθό ηνπίν ζην νπνίν 
δεκηνπξγήζεθε ε κεγάιε ιίκλε Μπινπ Λαγθνύλ (Blue Lagoon), κε ηα αλαβιύδνληα ηακαηηθά 

λεξά ζεξκνθξαζίαο 37-39 βαζκώλ Κειζίνπ. Δθεί ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα απνιαύζεηε ην 
κπάλην ζαο θαη λα ληώζεηε ηηο επεξγεηηθέο ηνπ επηδξάζεηο (κε δσξεάλ ηελ απαξαίηεηε πεηζέηα 
θαη παληόθιεο ~ πξνζθνξά ηνπ Γξαθείνπ καο). Δπηζηξνθή ην Ρέηθηαβηθ. Σν βξαδάθη ζα 

κεηαβνύκε ζε κηθξό παξαζαιάζζην ρσξηό, όπνπ ζε ηνπηθό εζηηαηόξην ησλ Βίθηλγθο ζα έρνπκε 
ην παξαδνζηαθό καο δείπλν κέζα ζε κηα κνλαδηθή αηκόζθαηξα! Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 
8ε εκέξα: Ρέηθηαβηθ - Αζήλα 

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ.  
 

 
 
 

 

 

Πεξηιακβάλνληαη:  
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΡΔΪΚΙΑΒΙΚ-ΑΘΗΝΑ κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ κε 

AEGEAN/ISLAND AIR 
 7 δηαλ/ζεηο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία (standard δσκάηηα)    
 Μπνπθέ πξόγεπκα (7 πξσηλά: 6 πξσηλά & 1 box αλαιόγσο κε ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο) 

θαη 5 Γείπλα ζπλνιηθά: 4 δείπλα ζηα μελνδνρεία εθηόο Ρέηθηαβηθ θαη 1 δείπλν ζην 
παξαδνζηαθό Viking Village θνληά ζην Ρέηθηαβηθ  

 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα, κε ην θόζηνο 
ησλ εηζόδσλ όπνπ απαηηνύληαη 

 Δίζνδνο ζηελ Blue Lagoon κε δσξεάλ ηελ απαξαίηεηε πεηζέηα θαη παληόθιεο ~ πξνζθνξά 

ηνπ Γξαθείνπ καο 
 Δκπεηξόηαηνο αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Π.Α. 

 

Γελ Πεξηιακβάλνληαη: 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, Φόξνη δηακνλήο ζηα μελνδνρεία, 

εάλ θαη όπνπ απαηηνύληαη (City Taxes), ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα 
ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 650 

 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 175 θαη από άιιεο πόιεηο: € 250 κε AEGEAN   

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία, ρώξνπο επίζθεςεο θαη ινηπά αμηνζέαηα, πέξαλ ησλ 
αλαγξαθόκελσλ ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα  

 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα & ν,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα 
 
εκεηώζεηο: 

 Η ξνή ησλ εθδξνκώλ, μελαγήζεσλ, επηζθέςεσλ ελδέρεηαη λα αιιάδεη γηα ηελ θαιύηεξε 
δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Η παξαηήξεζε θπζηθώλ θαη άιισλ θαηλνκέλσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν από ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο (νξαηόηεηα, θαζαξόο νπξαλόο θιπ)  

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

2θιηλν 1θιηλν Παηδηθή ηηκή 

 € 2345 € 2845 € 1995  


