
 

 
Γηάξθεηα: 7 εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: 23/10 & 12,26/11 & 10/12 

                                                                     

ΙΛΑΝΓΙΑ  

Σν κεγάιν ηαμίδη … 

 
ηε καγεία ηωλ Γθέπδεξο θαη ηνπ Βνξείνπ έιαoο 

Παγεηώλεο, Παγόβνπλα, Καηαξξάθηεο 

Ρέηθηαβηθ, "Χξπζόο Κύθινο", Δζληθό Πάξθν θαθηάθει, 

πήιαην ηνπ Παγεηώλα Βάηλαγηνγθνπι, 

Μπινπ Λαγθνύλ 

  

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 κέξα: Αζήλα – Ρέηθηαβηθ 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε AEGEAN/ISLAND AIR κέζσ ελδηάκεζνπ ζηαζκνύ γηα 

ην Ρέηθηαβηθ, ηελ πξσηεύνπζα ηεο Ιζιαλδίαο θαη ηαπηόρξνλα ηελ βνξεηόηεξε πξσηεύνπζα ηεο 
Δπξώπεο. Φζάλνληαο ζα κεηαβνύκε ζην πεξίθεκν Πεξι (Pearl/Perlan) κε ην πιαλεηάξην θαη ην 

κνπζείν, πνπ δεζπόδεη ζηνλ ιόθν πάλσ από ηελ πόιε θαη πξνζθέξεη εθπιεθηηθή ζέα ζηελ 
γύξσ πεξηνρή (ην θόζηνο εηζόδνπ πεξηιακβάλεηαη). Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην  

μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
 

 



2ε κέξα: Ρέηθηαβηθ - Νόηηα Ιζιαλδία - Βηθ:  
"Χξπζόο Κύθινο", Θίλγθβειηξ, Geyser, Χξπζόο Καηαξξάθηεο Γθνύιθνο (Gullfoss), 
Snowmobiles ζηνλ παγεηώλα Λάλγθγηνθνπι  

ήκεξα ην πξσί ζα αλαθαιύςνπκε ηα αμηνζέαηα ηνπ πεξίθεκνπ "Υξπζνύ Κύθινπ", πνπ καο 
πξνζθέξεη κηα κεγάιε πνηθηιία από θπζηθά θαηλόκελα θαη κπζηηθά ηεο θύζεο. Αξρηθά ζα 

επηζθεθζνύκε ην Θίλγθβειηξ (Thingvellir, Þingvellir) κε ην παιαηόηεξν δεκνθξαηηθό 
Κνηλνβνύιην (Alþingi 930 κ.Υ.). Σν Θίλγθβειηξ βξίζθεηαη δίπια ζηε ιίκλε Thingvallavatn, ηε 
κεγαιύηεξε ηνπ λεζηνύ, ε νπνία απνηειεί Δζληθό Πάξθν. 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 (Geyser/Geysir), πνπ έδσζε ην όλνκά 
ηνπ ζε όιεο ηηο ζεξκέο πεγέο ηνπ θόζκνπ θαη ζα ζαπκάζνπκε έλαλ από ηνπο πην ελεξγνύο 

ζεξκνπίδαθεο, ηνλ Strokkur, πνπ εθηνμεύεη αηκνύο θαη λεξό ζε ύςνο 30 κέηξσλ. πλερίδνπκε 
γηα ηνλ κεγαινπξεπή θαηαξξάθηε Gullfoss, ηνλ Υξπζό 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 (Langjökull), όπνπ ζα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα πεξπαηήζνπκε πάλσ ζε απηόλ 

θαη λα θάλνπκε βόιηα κε Snowmobiles γηα κία πεξίπνπ ώξα (θαηξνύ επηηξέπνληνο). Μηα 
εκπεηξία πνπ ζα καο κείλεη πξαγκαηηθά αμέραζηε!!! πλερίδνπκε γηα ηελ εληππσζηαθή πεξηνρή 

ηνπ λόηηνπ ηκήκαηνο ηνπ λεζηνύ. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν θαη ζηε 
ζπλέρεηα, αλ είκαζηε βέβαηα ηπρεξνί, ζα κπνξέζνπκε λα ζαπκάζνπκε ην ππεξζέακα ηνπ 
Βνξείνπ έιανο (Aurora Borealis), κε κία αθόκα δξαζηεξηόηεηα πνπ πξνζθέξεη ην Γξαθείν 

καο: ην πεξίθεκν Northern Lights Hunting ~ "Κπλήγη" ηνπ Βνξείνπ έιανο. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.   

 
3ε κέξα: Δζληθό Πάξθν θαθηάθει, Ληκλνζάιαζζα ηνπ παγεηώλα Γηόθνπιζαξινλ - 
"Γηακαληέληα Παξαιία" Δθθιεζία Hofskirja - Παγεηώλεο βίλαθειο θαη Βάηλα, 

Δμεξεύλεζε ζην πήιαην ηνπ Παγεηώλα Βάηλαγηνγθνπι / "Κπλήγη" Βνξείνπ έιανο    
Οη εκπεηξίεο καο από ηελ κνλαδηθή απηή ρώξα ζπλερίδνληαη κε ηηο επηζθέςεηο καο ζην λόηην 

ηκήκα ηεο. ήκεξα ζα δνύκε ην Δζληθό Πάξθν θαθηάθει (Skaftafell), ηνπο παγεηώλεο 
βίλαθειο (Svinafelsjokull) θαη Βάηλα (Vatnajokull), θαζώο θαη ηελ παγσκέλε ιηκλνζάιαζζα 
ηνπ παγεηώλα Γηόθνπιζαξινλ (Jökulsárlón), πνπ βξίζθεηαη ζην λόηην άθξν ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ 

Vatnajökull, ηνπ κεγαιύηεξνπ παγεηώλα ηεο Δπξώπεο, κε ηα παγόβνπλα θαη ηα θνκκάηηα πάγνπ 
δηαθόξσλ κεγεζώλ, ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ - από κπιε έσο βαζύ γαιαλό θαη ζθνύξν 

πξάζηλν.  
Γίπια ζηελ ιηκλνζάιαζζα ηνπ παγεηώλα Γηόθνπιζαξινλ καο πεξηκέλεη κία αθόκα έθπιεμε: ε 

πεξίθεκε "Γηακαληέληα Παξαιία" (Diamond Beach), κηα καύξνπ ρξώκαηνο ακκνπδηά 
εθαηζηεηαθήο πξνέιεπζεο κε κπιε, δηαθαλή θαη ιεπθά θνκκάηηα πάγνπ, πνπ απνζπάζηεθαλ από 
ηνλ παγεηώλα Breidamerkurjokull (κία από ηηο "γιώζζεο" ηνπ Vatnajökull), παξαζύξζεθαλ 

ζηελ μεξά θαη ιάκπνπλ ζαλ δηακάληηα. Δίλαη ε πην δεκνθηιήο παξαιία ηεο ρώξαο θαη ζηα 
ηζιαλδηθά νλνκάδεηαη Breidamerkursandur (sandur ζεκαίλεη άκκνο).  

ηε ζπλέρεηα ζα δνύκε ηελ εθθιεζία Hofskirkja, ε ζηέγε ηεο νπνίαο είλαη θαιπκκέλε κε 
ριννηάπεηα, κηα ηερληθή πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ δώσλ 
από ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Η θαηαζθεπή ηεο αλάγεηαη ζην 1884 θαη είλαη κία από ηηο έμη 

εθθιεζίεο ηεο Ιζιαλδίαο πνπ ζώδνληαη κέρξη ζήκεξα σο ηζηνξηθά κλεκεία.  
Κνξπθαία ζηηγκή ηεο ζεκεξηλήο καο εκέξαο ζα είλαη ε πεξηήγεζή καο εληόο ηνπ ζπειαίνπ ηνπ 

παγεηώλα Βάηλαγηνγθνπι κε ην βαζύ γαιάδην ηνπ ρξώκα! (θαηξνύ επηηξέπνληνο).  
Με ηηο αζύιιεπηεο νκνξθηάο απηέο εηθόλεο ζα ζπλερίζνπκε γηα ην μελνδνρείν. Καη μαλά ζήκεξα 
ην βξάδπ, κεηά ην δείπλν, ζα βγνύκε γηα ην "θπλήγη" ηνπ Βνξείνπ έιανο, πνπ επειπηζηνύκε λα 

καο ραξίζεη θαη πάιη κνλαδηθέο εηθόλεο! Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 



4ε κέξα: Νόηηα Ιζιαλδία, θαθηάθει - Βηθ, Μαύξε Παξαιία Ρεϊληζθηάξα, Dyrholaey 
View Point, Παγεηώλαο Sólheima / "Κπλήγη" Βνξείνπ έιανο  
ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην ρσξηνπδάθη Βηθ κε ηελ πεξίθεκε Μαύξε Παξαιία 

Ρετληζθηάξα (Reynifsjara) κε ηελ θαηάκαπξε εθαηζηεηαθή άκκν, ηηο ζπειηέο από βαζάιηε θαη 
ηνπο εληππσζηαθνύο πνιπεδξηθνύο πεηξώδεηο ζρεκαηηζκνύο. ηε ζπλέρεηα ζα ζαπκάζνπκε ηελ 

εθπιεθηηθή παλνξακηθή ζέα από ην Dyrholaey View Point: ζηα αλαηνιηθά νη ζρεκαηηζκνί 
καύξεο ιάβαο Ρετληζληξαλγθάξ (Reynisdrangar) κέζα ζηε ζάιαζζα - ηα πεξίθεκα ηξία ηξνιο - 
ζηα βόξεηα ν παγεηώλαο Μύξληαι (Mýrdalsjökull) 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 

(Dyrholaey). 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. Σέινο, ζα ζαπκάζνπκε ηνλ επηβιεηηθό παγεηώλα Sólheima (Sólheimajökull) κε 

ηνπο κνλαδηθνύο ζρεκαηηζκνύο κπιε θαη καύξνπ ρξώκαηνο. πλερίδνπκε γηα ην μελνδνρείν. 
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.   

  
5ε κέξα: Βηθ - Καηαξξάθηεο θόγθαθνο θαη έιγηαιαληζθνο - Κνιύκπη ζηελ Μπινπ 
Λαγθνύλ - Ρέηθηαβηθ, "Δκπεηξία Βίθηλγθο"  

πλερίδνληαο ζήκεξα ην νδνηπνξηθό καο ζε απηή ηελ ππέξνρε ρώξα, ζα δνύκε ηνπο 
ζεακαηηθνύο θαηαξξάθηεο θόγθαθνο (Skógafoss) θαη έιγηαιαληζθνο (Seljalandsfoss) - ζηνλ 

ηειεπηαίν κάιηζηα κπνξεί θαλείο λα πεξάζεη από πίζσ! ηε ζπλέρεηα 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 ~ πξνζθνξά ηνπ Γξαθείνπ 

καο). πλερίδνπκε γηα ην Ρέηθηαβηθ. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 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.   
 

6ε κέξα: Ρέηθηαβηθ, Πεξηήγεζε πόιεο 
Πξσηλή πεξηήγεζε ηεο πόιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ εληππσζηαθή εθθιεζία 
Υάιγθξηκο (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 Υόθδη (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 Υάξπα (Harpa), ηα θπβεξλεηηθά θηίξηα, ηα 
πνιύρξσκα ζπίηηα, ηηο πιαηείεο θαη άιια αμηνζέαηα. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε.   
 

 
 

7ε κέξα: 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/ICELAND AIR 

 Έμη δηαλπθηεξεύζεηο ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία ζην Ρέηθηαβηθ (Σξεηο) θαη ζην Νόηην ηκήκα 
ηνπ λεζηνύ (ηξεηο) 

  Φόξνη δηακνλήο ζηα μελνδνρεία, εάλ θαη όπνπ απαηηνύληαη (City Taxes) 
 Μπνπθέ πξόγεπκα (5 πξσηλά & 1 box) θαη 4 Γείπλα ζπλνιηθά: Σξία δείπλα ζηα 

μελνδνρεία ηνπ Νόηνπ θαη έλα δείπλν ζην παξαδνζηαθό Viking Village θνληά ζην  

Ρέηθηαβηθ  
 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, εθδξνκέο βάζεη πξνγξάκκαηνο, κε ην θόζηνο ησλ εηζόδσλ όπνπ 

απαηηνύληαη 
 ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ζην πξόγξακκά καο: Northern Lights Hunting ~ Κπλήγη Βνξείνπ έιανο 

γηα ΓΤΟ κέξεο 
 Η είζνδνο ζην Πεξι (Pearl/Perlan) κε ην πιαλεηάξην θαη ην κνπζείν 
 Η είζνδνο ζηελ Blue Lagoon κε δσξεάλ παληόθιεο θαη ηελ απαξαίηεηε πεηζέηα ~ 

πξνζθνξά ηνπ Γξαθείνπ καο 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

  Φ.Π.Α.  
 Δκπεηξόηαηνο αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 

Γελ Πεξηιακβάλνληαη: 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, θόξνη 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 (αλάινγα κε 

ηε δηαζεζηκόηεηα)  
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία, ρώξνπο επίζθεςεο θαη ινηπά αμηνζέαηα, πέξαλ ησλ 

αλαγξαθόκελσλ ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα (ην θόζηνο ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
ηηκή) 

 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα 

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα 
 

εκεηώζεηο: 
 Η ξνή ησλ εθδξνκώλ, μελαγήζεσλ, επηζθέςεσλ ελδέρεηαη λα αιιάδεη γηα ηελ θαιύηεξε 

δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο (θπξίσο ιόγσ ησλ αξγηώλ)  

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

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν  

2θιηλν 1θιηλν 3ν άηνκν έωο 12 εηώλ 

 € 1.995 € 2.445 € 1.695  


