
Χριςτούγεννα και Πρωτοχρονιά ςτην Ιςλανδία 

 

ΔΙΑΡΜΕΙΑ: 5 θμζρεσΑΟΑΧΩΡΗΗ: 23/12/2021 – 27/12/2021 κ 30/12/2021– 03/01/2022 

ΑΟΑΝΤΣΙΜΡ ΠΡΡΓΡΑΞΞΑ 

1η ημζρα : ΑΘΗΟΑ – ΡΕΛΜΙΑΒΙΜ 

Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για το ζικιαβικμζςω Ευρωπαϊκοφ ςτακμοφ. Άφιξθ ςτο 

αεροδρόμιοKeflavik, μεταφοράςτο ξενοδοχείο ςτο ζικιαβικ και δείπνο. Χρόνοσ για μια μικρι βόλτα 

ςτθν ςτολιςμζνθ πόλθ. Διανυκτζρευςθ.  



2η ημζρα:  ΜΡΓΜΑΡ MYRDALSJUKULL  – ΟΡΣΙΑ ΙΝΑΟΔΙΑ 

Αναχϊρθςθ  για τθν Νότια Ιςλανδία. Στο δρόμο μασ το θφαίςτειο Hekla και άλλα θφαίςτεια ςτθν 

περιοχι. Το Hekla είναι ζνα από τα πιο ενεργά θφαίςτεια τθσ Ιςλανδίασ, πάνω από 20 εκριξεισ ζχουν 

ςυμβεί από το 874. Κατά τθ διάρκεια του Μεςαίωνα, οι Ευρωπαίοι ονόμαηαν το θφαίςτειο, «Ρφλθ 

για τθν κόλαςθ». Ρρϊτθ ςτάςθ το ςτενό Seljalandsfoss όπου βρίςκεται ο ομϊνυμοσ καταρράκτθσ με 

ζνα μονοπάτι που οδθγεί πίςω από το νερό. Στθ ςυνζχεια κα ψάξουμε να βροφμε τθν είςοδο του 

κρυφοφ καταρράκτθ που βρίςκεται μζςα ςε μια ςπθλιά.  

Συνεχίηουμε για το Skogar, ζχοντασ αριςτερά μασ τον Ραγετϊνα Myrdalsjokull. Στάςθ ςτον ομϊνυμο 

καταρράκτθ, των 60 μζτρων φψουσ, Skógafoss  για να καυμάςουμε τθν δφναμι του και να ανζβουμε 

ςτο υψίπεδο από όπου πζφτει. Στάςθ ςτο Βικ για γεφμα ι καφζ.   

Συνεχίηουμε με τθν επίςκεψθ μασ προςπερνϊντασ παγετϊνεσ, καταρράκτεσ, απότομα βράχια που 

αποτελοφν ςπίτι πολλϊν ειδϊν πουλιϊν,με τισ παραλίεσ λάβασ τθσ Νότιασ Ιςλανδίασ και το διάςθμο 

θφαίςτειο Eyjafjallajökull (Εϊγια-φιάτ-λαγιο-κουλ), πρωταγωνιςτι των ειδιςεων τον Μάρτιο του 2010 

για τθν ζκρθξθ του και το δφςκολο όνομα του. Η περίφθμθ μαφρθ «γοτκικι» παραλία ςτο Βικ ζχει 

χαρακτθριςκεί ωσ μια από τισ δζκα πιο όμορφεσ ςτον κόςμο. Στα ανατολικά είναι οι μεγάλεσ κολϊνεσ 

από λάβα που ξεπροβάλλουν από τθν  επιφάνεια τθσ κάλαςςασ και από τθν άλλθ θ ατζλειωτθ μαφρθ 

παραλία Dyrhólaey του Ατλαντικοφ.  

Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ. Δείπνο ςτο εςτιατόριο του ξενοδοχείου. Το βράδυ ελπίηουμε ότι ο 

ουρανόσ κα είναι κακαρόσ και κα μασ χαρίςει το υπερκζαμα τωνNorthernLights. Διανυκτζρευςθ. 

Τθν παραμονι τθσ πρωτοχρονιάσ κα βρεκοφμε όλοι ςτο κζντρο να παρακολουκιςουμε τα 

πυροτεχνιματα που κα φωτίςουν τον ουρανό και να υποδεχκοφμε το νζο ζτοσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3η ημζρα: ΧΡΤΡ ΜΤΜΝΡ -  ΡΕΛΜΙΑΒΙΜ 

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείοκαι ςυνεχίηουμε τθν εξερεφνθςθ μασ για να γνωρίςουμε και να 

περπατιςουμε ςτθν κοντινι ςτο ζικιαβικ «εξοχι τθσ Ιςλανδίασ» αρχίηοντασ από τον Gulfoss, το 

χρυςό καταρράκτθ, ζναν από τουσ εντυπωςιακότερουσ τθσ Ευρϊπθσ, όπου χιλιάδεσ τόνοι 

παγωμζνου νεροφ πζφτουν με παράλλθλθ φορά και δθμιουργοφν ζνα βακφ φαράγγι. Λίγο πιο κάτω 

από το Gulfoss βρίςκεται ο Μεγάλοσ Ρίδακασ (Geyser) που ζδωςε το όνομά του ςε όλεσ τισ κερμζσ 

πθγζσ του κόςμου. Θα δείτε ζναν από τουσ πιο ενεργοφσ πίδακεσ τθσ περιοχισ, το Strokkur, που 

φτάνει ςε φψοσ τα 30 μζτρα. Στάςθ για φαγθτό ςε τοπικό εςτιατόριο (προαιρετικά) και ςυνεχίηουμε 

για το Pingvellir, μια αξιοςθμείωτθ γεωλογικι περιοχι και το πιο ιςτορικό ςθμείο του νθςιοφ. Εδϊ 

βρίςκεται το παλαιότερο δθμοκρατικό κοινοβοφλιο που ιδρφκθκε το 930. Το Pingvellir βρίςκεται 

δίπλα ςτθ λίμνθ Pingvallavatn, τθ μεγαλφτερθ του νθςιοφ, θ οποία είναι τϊρα εκνικό πάρκο. Το 

πανζμορφο φαράγγι που διαςχίηει το πάρκο είναι ςτθν πραγματικότθτα το ςθμείο ςυνάντθςθσ δφο 

τεκτονικϊν πλακϊν τθσ γθσ. Ο ςυνδυαςμόσ φυςικϊν φαινομζνων και θ ιςτορικι ςθμαςία του 

Pingvellir, το κάνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ Ιςλανδικισ ηωισ. 

Μικρι ςτάςθ για επίςκεψθ του πιο φωτογραφθμζνου επιςκζψιμου κρατιρα με τυρκουάη νερό τθσ 

Ιςλανδίασ, τον Κζριδ. Επιςτροφι και μικρι ξενάγθςθ τθσ πόλθσ για να γνωρίςουμε τθν πρωτεφουςα 

τθσ Ιςλανδίασ, το ζικιαβικ, που πολλοί αποκαλοφν τθ μεγαλφτερθ μικρι πόλθ του κόςμου. Σιμερα 

κα μάκετε γιατί θ ςυγκεκριμζνθ πόλθ είναι τόςο περιηιτθτοσ προοριςμόσ. Επίςκεψθ ςτα 

ςθμαντικότερα αξιοκζατα και το κζντρο τθσ πόλθσ.   

 



4η ημζρα:  ΡΕΛΜΙΑΒΙΜ – BlueLagoon 

Ρρωινό, και χρόνοσ ελεφκεροσ ςτθν πόλθ.ΡΟΑΙΕΤΙΚΗ ΕΚΔΟΜΗ – ΣΑΦΑΙ ΦΑΛΑΙΝΩΝ (από ISK 

10990/€70): Το πρωί ςασ  προτείνουμε  να πάρετε μζροσ ςτο «κυνιγι φαλαινϊν». Επιβίβαςθ ςτο 

«φαλαινοκθρικό» και απόπλουσ για τον Ατλαντικό για να παρακολουκιςετε το ‘χορό’ των μπλε 

φαλαινϊν, των μεγαλφτερων κθλαςτικϊν του κόςμου με μικοσ ζωσ και 27 μζτρα. Τα τελευταία 

χρόνια, οι επιςκζπτεσ μπόρεςαν να παρακολουκιςουν τισ μπλε φάλαινεσ ςε ζνα μεγάλο ποςοςτό. Η 

διάρκεια τθσ εκδρομισ είναι περίπου 3 ϊρεσ. Επιςτροφι ςτο ζικιαβικ  το μεςθμζρι.   

Το απόγευμα μεταφορά ςτθν διάςθμθ θφαιςτειακι Γαλάηια Λίμνθ (BlueLagοon).  Είςοδοσ μζςα ςε 

ζνα μαγευτικό θφαιςτειακό τοπίο, όπου κα παραμείνουμε για περίπου δφο ϊρεσ και κα απολαφςετε 

το καλφτερο κολφμπι τθσ ηωισ ςασ. 

 

5η ημζρα: ΡΕΛΜΙΑΒΙΜ - ΑΘΗΟΑ 

Αμζςωσ μετά το πρωινό μεταφορά  ςτο αεροδρόμιο Keflavik  και πτιςθ επιςτροφισ ςτθν Ακινα 

μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ . 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΙΞΕ  

Το άτομο ςε δίκλινο 1385€ 
Το άτομο ςε μονόκλινο 1650€ 

ΠΕΡΙΝΑΞΒΑΟΡΟΣΑΙ 

 Τζςςερισ διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχεία 4 αςτζρων  
 Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά 
 Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο ςτο ζικιαβικ 
 Αεροπορικό ειςιτιριο μζςω ευρωπαϊκοφ ςτακμοφ 
 Ξενάγθςθ  ςτο ζικιαβικ 
 Επίςκεψθ και είςοδοσ ςτο BlueLagoon (περιλαμβάνει μεταφορζσ, χριςθ 

χϊρου, ζνα ποτό, πετςζτα  και ειςιτιριο ειςόδου) 
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτον Χρυςό Κφκλο 
 Ολοιμερθ εκδρομι ςτθν Νότια Ιςλανδία 
 Μια χειραποςκευι και 1 αποςκευι ζωσ 20 κιλά 
 Συνοδό αρχθγό από/ζωσ Ακινα 
 Τζςςερα γεφματα / δείπνα 
 Ενθμερωτικά ζντυπα 
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 
 ΦΡΑ 

ΔΕΟ ΠΕΡΙΝΑΞΒΑΟΡΟΣΑΙ 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων κατ' άτομο €390 
 Είςοδοι ςε μουςεία 
 Φιλοδωριματα 
 Αχκοφορικά 
 Πςα δεν αναφζρονται ρθτά ςτο πρόγραμμα και ςτα περιλαμβανόμενα 

ΠΣΗΕΙ  

 

ΠΕΟΡΔΡΧΕΚΡ: CENTERPLAZAHOTEL 

Μωδικόσ 

πτήςησ 
Ημερομηνία Δρομολόγιο 

Ώρα 

αναχώρηςησ 
Ώρα άφιξησ  

A3 830 23/12 ATH - FRA 08.35 10.35 Ακινα – Φρανκφοφρτθ 

FI 521 
23/12 

FRA - KEF 13.05 15.45 
Φρανκφοφρτθ–

Κεφλάβικ 

FI 528  27/12 KEF - BER 07.40 12.10 Κεφλάβικ–  Βερολίνο 

A3 823 27/12 BER - ATH 16.50 20.35 Βερολίνο–  Ακινα 



ημείωςη 1: Λόγω των καιρικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ, θ ροι του προγράμματοσ 
μπορεί να αλλάξει αν αυτό κρικεί απαραίτθτο για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του 
γκρουπ. 

Σημείωση 2: Συνιςτοφμε να ζχετε μαηί ςασ τθν Ευρωπαϊκι κάρτα αςφάλιςθσ – 
αςκζνειασ. 

 

***Προμικεια γραφείων: 160€ ο ενιλικασ, 100€ το παιδί*** 

 
 


