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Διάρκεια ταξιδιοφ: 5 ημζρεσ 
 
Αναχωρήςεισ:  01 & 22/05/2021 /  05 & 19/06/2021  /   10, 17 & 31/07/2021  /  14 
&21/08/2021  /  04/09/2021 
 

υνοπτική περιγραφή:  
 
Κάπου  μεταξφ Ιςλανδίασ και Σκωτίασ  18 μικρά νθςιά, γνωςτά ωσ Νθςιά Φερόεσ, είναι 
διάςπαρτα ςτον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό. 
Απότομοι βράχοι, εκπλθκτικά βουνά που κλίνουν πάνω από τον άγριο ωκεανό,  φιόρδ και 

γραφικά χωριά με  μικρά ςπίτια και ςτζγεσ καλυμμζνεσ με γραςίδι  και μερικά από τα πιο 

παρκζνα και άγρια τοπία του κόςμου.Oι Νιςοι Φερόεσείναι ο απόλυτοσ προοριςμόσ για 

κάκε ταξιδιϊτθ που δεν φοβάται να εξερευνιςει τισ κρυφζσ γωνιζσ του κόςμου! 

Τα Φερόεσείναι μια αυτοδιοικοφμενθ χϊρα που ανικει, όμωσ,ςτο Βαςίλειο τθσ Δανίασ. 

Λζγεται ότι οι πρϊτοι άνκρωποι που κατοικοφςαν ςτα νθςιά ιταν Ιρλανδοί μοναχοί και 

Βίκινγκσ από τθ Νορβθγία. Αν και ο ςκανδιναβικόσ πολιτιςμόσ εξακολουκεί να είναι 

εμφανισ,  τα Νθςιά Φερόεσ ανζπτυξαν τισ δικζσ τουσ παραδόςεισ και ςυνικειεσ. Η φφςθ 

ζχει παίξει μεγάλο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του τοπικοφ πολιτιςμοφ. Δεδομζνου ότι κάκε 

μζροσ βρίςκεται όχι περιςςότερο από πζντε χιλιόμετρα μακριά από τον ωκεανό και το 

ςτοιχείο του νεροφ είναι πάντα παρόν, δεν αποτελεί ζκπλθξθ το γεγονόσ ότι τα νθςιά  αυτά 



ζχουν μια ιςχυρι αλιευτικι βιομθχανία που αποτελεί και τθ μεγαλφτερθ πθγι  

ειςοδιματοσ τθσ χϊρασ από τα τζλθ του 19ου αιϊνα. 

Σο μαγευτικό τοπίο των Νήςων Φερόεσ 

Τα Νθςιά Φερόεσ είναι ζνασ πραγματικόσ  παράδειςοσ για τουσ λάτρεισ τθσ φφςθσ. Η 

πλοφςια χλωρίδα και πανίδα του νθςιοφ,τόςο ςτον βυκό τθσ κάλαςςασ,όςο και ςτθ ςτεριά, 

κα γοθτεφςουν ακόμθ και τουσ πιο απαιτθτικοφσ ταξιδιϊτεσ. Οι λόφοι με χαμθλι βλάςτθςθ  

απλϊνονται μζχρι εκεί που φτάνει το βλζμμα και καλεί  τουσ λάτρεισ τθσ πεηοπορίασ να 

ακολουκιςουν τα μονοπάτια και να ανταμειφκοφν με μια καταπλθκτικι κζα από τα 

υψθλότερα ςθμεία. Η υποδομι κάκε νθςιοφ και θ ςφνδεςι τουσ με υπόγειεσ ςιραγγεσ, 

γζφυρεσ ι πορκμεία κακιςτοφν πολφ εφκολθ τθν εξερεφνθςθ τουσ.  

Ετοιμάςτε τθν  φωτογραφικι ςασ μθχανι, φορζςτε τισ άνετεσ μπότεσ ςασ  και ξεκινάμε! 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Ημζρα 1ηΑΘΗΝΑ – ΝΗΟ VAGAR- MULAFOSSUR - TORSHAVN 

Άφιξθ ςτο νθςί Βάγκαρ όπου βρίςκεται το αεροδρόμιο  των Νιςων .Ξεκινάμε τθν 

περιιγθςθ και κατευκυνόμαςτε βόρεια προσ το πανζμορφο χωριό Γκαςανταλοφρ για να 

δοφμε  το πιο  εμβλθματικό κζαμα ,  τον μαγευτικό καταρράκτθ του Μουλαφοςοφρ που 

πζφτει από ζναν καταπράςινο βράχο φψουσ 30 μζτρων ςτθ κάλαςςα.  Σε μικρι απόςταςθ 

βρίςκεται ζνα πλάτωμα απ’ όπου θ κζα του καταρράκτθ είναι πανοραμικι. 

Στθν επιςτροφι μασ,και κακοδόν για τθν πρωτεφουςα Τόρνςχαβν, κα ςταματιςουμε ςτθν 

λίμνθ  Sørvágsvat, τθν "λίμνθ πάνω από τον ωκεανό". Φωλιαςμζνθ ςε μια καταπράςινθ 

«λεκάνθ» που δθμιουργοφν οι γφρω λόφοι,  αυτι θ λίμνθ ζγινε διάςθμθ από τθν οπτικι 

ψευδαίςκθςθ που δθμιουργεί,  κακϊσ  φαίνεται να επιπλζει πάνω από τον ωκεανό.  

Άφιξθ ςτο Τόρςχαβν. Διανυκτζρευςθ. 

Ημζρα 2ηΝΗΟSTREYMOY / TORSHAVNCITYTOUR – 
OPENAIRMUSEUM - KIRKJUBOUR– SAKSUN –FOSSA - TJORNUVIK 
 
Το Τόρςχαβν είναι θ πρωτεφουςα και θ μεγαλφτερθ εμπορικι πόλθ του ςυμπλζγματοσ των 

Νιςων Φερόεσμε 20.000 κατοίκουσ. Ιδρφκθκε τον 10ο αιϊνα από Νορβθγοφσ  Βίκινγκσ,οι 

οποίοι κεωροφνται και οι πρϊτοι ζποικοί τθσ,και πιρε το όνομα τθσ από το Νορβθγό κεό  

του κεραυνοφ Θόρ (Thor).  Είναι μια πολφ όμορφθ πόλθ με πολλά ιςτορικά μνθμεία και 

παλιά κτιρια, πλατιάςοκάκια και πάρκα. Οι δρόμοι τθσ είναι γεμάτοι από μικρζσ κατοικίεσ  

με διαφορετικά ςχιματα και χρϊματα. Οι περιςςότερεσ από αυτζστισ κατοικίεσ χτίςτθκαν 

ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα, αλλά κα δείτε και κάποια κτιρια  από  τον 17ο και 18ο αιϊνα.  

Για να αποκτιςουμε μια αξζχαςτθ εμπειρία τθσ φφςθσ, του πολιτιςμοφ και τθσ ιςτορίασ των 
νθςιϊν, κα επιςκεφκοφμε το Εκνικό Μουςείο όπου,μεταξφ των πολιτιςτικϊν κθςαυρϊν τθσ 
ζκκεςθσ, κα δοφμε ζνα αυκεντικό καράβι των Νιςων Φερόεσ, μια ποικιλία από Εκνικζσ 
ενδυμαςίεσ κακϊσ και ενδιαφζροντα ευριματα από τθν εποχι των Βίκινγκ. Λίγο πιο κάτω 
ςε μια όμορφθ καταπράςινθ κοιλάδα,  ςτο αγρόκτθμα Hoyvíksgarður  κα δοφμε το 



OpenAirMuseum για να μάκουμε πωσ ηοφςαν οι άνκρωποι εδϊ πριν από εκατοντάδεσ 
χρόνια. Μια καλι ευκαιρία να δοφμε πωσ είναι από μζςα τα ξφλινα παραδοςιακά ςπίτια με 
τθ βλάςτθςθ ςτθ ςτζγθ τουσ. 
 
Συνεχίηουμε νότια ςε ζνα από τα παλαιότερα χωριά των Νιςων Φερόεσ  και ςίγουρα ζνα 
από τα πιο ιςτορικά, το Kirkjubøur. Στα μεςαιωνικά χρόνια,αυτό το μικρό χωριό ιταν το 
κζντρο όλων των κρθςκευτικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων τθσ χϊρασ. 
Εδϊ βρίςκεται το πιο διάςθμο μνθμείο των Νιςων Φερόεσ, τα ερείπια του κακεδρικοφ 
ναοφ St. Magnus που χτίςτθκε το 1300. 
Ωςτόςο, θ ςθμερινι ενοριακι εκκλθςία ςτο Kirkjubøur είναι ακόμθ παλαιότερθ, κακϊσ ζχει 
ιςτορία 1000 ετϊν. 
 
Επόμενθ ςτάςθ το Saksun, ζνα απομακρυςμζνο μικρό χωριό ςτο Βορρά που βρίςκεται 
ςεμια μοναδικι τοποκεςία πάνω από μια όμορφθ αμμϊδθ λιμνοκάλαςςα και προςελκφει 
πολλοφσ επιςκζπτεσ για να καυμάςουν τθν ομορφιά τθσ. Είναι ζνασ αγαπθμζνοσ 
προοριςμόσ για τουσ ντόπιουσ και τουσ επιςκζπτεσ, κακϊσ δφο φορζσ τθ μζρα γεμίηει με 
καλαςςινό νερό και κατά τθ διάρκεια τθσ άμπωτθσ ςυρρζουν ςτο μικρό χωριό για να 
περπατιςουν κατά μικοσ τθσ όχκθσ. 
 
Στο χωριό κα δοφμε μια εκκλθςία και ζνα μουςείο ενϊ υπάρχουν μερικά υπζροχα ςπίτια 
καλυμμζνα με γραςίδι ςτον οικιςμό Dúvugarðar, κακϊσ και μερικοί εντυπωςιακοί 
καταρράκτεσ κατά μικοσ των απότομων βουνϊν. 
Καταπράςινα λιβάδια και ψθλζσ κορυφζσ,το τοπίο ςτο Saksun είναι μαγευτικό και ςίγουρα 

κα λατρζψετε τθ ςιωπι και τθν θρεμία αυτοφ του εντυπωςιακοφ τόπου. 

Τελευταία ςτάςθ για ςιμερα το απομονωμζνο χωριό Tjørnuvík που βρίςκεται ςε μια 

απότομθ κοιλάδα. Ρριν φτάςουμε  ςτο Tjørnuvík, κα περάςουμε από  τον καταρράκτθ 

Fossá που  είναι ο ψθλότεροσ καταρράκτθσ ςτα Νθςιά Φερόεσ και μοναδικόσ κακϊσ πζφτει 

ςε δφο επίπεδα. 

Άφιξθ ςτο  Tjørnuvík. Κάντε μια βόλτα ςτθ μικριμαφρθ παραλία και απολαφςετε τθ 

φανταςτικι κζα τωνβράχων Risin og Kellingin,ιαλλιϊσ του «γίγαντα και τθσ ςυηφγου 

του»,και μάκετε τον μφκο που κρφβουν. Ρερπατάμε προσ τθν πλαγιά του λόφου για να 

απολαφςουμε τθν πανοραμικι κζα του χωριοφ, τθν θρεμία και τθν θςυχία που μασ 

προςφζρει απλόχερα θ φφςθ.Επιςτροφι ςτο Τόρνςχαβν αργά το απόγευμα και 

διανυκτζρευςθ. 

 

 

Ημζρα 3ηΝΗΟ EYSTUROY/ EIDI - FUNNINGUR – GJOGV 
 

Μεταξφ των δεκαοκτϊ νθςιϊν που αποτελοφν το αρχιπζλαγοσ των Νιςων Φερόε, το 
Eysturoy  είναι το δεφτερο μεγαλφτερο ςε μζγεκοσ και πλθκυςμό.  
Συνδζεται με το Streymoy, το μεγαλφτερο νθςί , με γζφυρα ενϊ μια υποκαλάςςια ςιραγγα 
κα ςυνδζςει το νθςί από τον Δεκζμβριο του 2020 με τθν πρωτεφουςα Τορςχάβν. 
Το Eysturoy φιλοξενεί τα ψθλότερα βουνά των Νιςων Φερόεσ, τουσ αρχαίουσ οικιςμοφσ 
των Βίκινγκ και το πιο ξεχωριςτό μουςικό φεςτιβάλ ςτον κόςμο. Επίςθσ,εδϊ 
υπάρχουναρκετά  γραφικά χωριά όπωσ το Eiði, το Gjógv και το Funningur ςτα βόρεια. 
 
Αναχωροφμε με κατεφκυνςθ προσ το Βορρά. 
 



Η πρϊτθ μασ μεγάλθ ςτάςθ είναι το χωριόEiði. Το χωριό αυτό αςκεί μια γοθτείαςτον 
επιςκζπτθ με τα πολφχρωμα ςπίτια του απλωμζνα δίπλα ςτθν ιρεμθ κάλαςςα που λάμπει 
και τα ψθλά βουνά που υψϊνονται τριγφρω. 
Η εκκλθςία του χωριοφ ζχει ζνα υπζροχο ηωγραφιςμζνο εςωτερικό και μοντζλα πλοίων 
κρζμονται από τα δοκάρια τθσ. Είναι τάματα που ζχουν προςφερκεί με ςκοπό να 
κρατιςουν τουσ ντόπιουσ ψαράδεσ αςφαλείσ ςτθ κάλαςςα. 
Μια βόλτα γφρω από τθν όμορφθ λίμνθ ςτα βόρεια του χωριοφ μασ οδθγεί ςτο παλιό  
γιπεδο ποδοςφαίρου τουEiði, ςε μια εκπλθκτικι τοποκεςία ανάμεςα ςτθ λίμνθ και τθ 
βραχϊδθ ακτι. Ζχει χαρακτθριςτεί το πιο μοναχικό και το πιο όμορφο γιπεδο 
ποδοςφαίρου ςτον κόςμο. 
 
Επόμενοσ ςτακμόσ μασ,το Gjógvπου είναι ζνα από τα πιο διάςθμα μζρθ των Νιςων 
Φερόεσ. Με ζντονα χρωματιςμζνα ςπίτια, φανταςτικι κζα ςτθ κάλαςςα προσ τα Βόρεια 
Νθςιά και φυςικά το ομϊνυμο φυςικό λιμάνι του  να ςχθματίηει ζνα βακφ φιόρδ,το Gjógv 
είναι ζνα υπζροχο μζροσ.  
Ζνα μονοπάτι κατά μικοσ τθσ δυτικισ πλευράσ του φαραγγιοφ κα ςασ οδθγιςει ςε μια 
διαφορετικι άποψθ του φαραγγιοφ.  
Το ςχολείο που χτίςτθκε από ογκόλικουσ το 1884, αξίηει επίςθσ μια επίςκεψθ. 
Ακριβϊσ απζναντι, ζνα μνθμείο αφιερωμζνο ςτουσ ναυτικοφσ απαρικμεί δεκάδεσ ονόματα 
κατοίκων του χωριοφ που χάκθκαν ςτθ κάλαςςα. 
 
Ριο νότια κα ςταματιςουμε ςτο χωριό Funningur που είναι χτιςμζνο ςτουσ πρόποδεσ του 

Slættaratindur, του ψθλότερου βουνοφ των Νιςων Φερόεσ. Βρίςκεται ςτθν άκρθ του 

Funningsfjørður, ζνα από τα πιο όμορφα φιόρδ όλων των νθςιϊν, ςε ζνα πανζμορφο 

περιβάλλον και ςίγουρα αξίηει λίγο από το χρόνο μασ.  

Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ και διανυκτζρευςθ. 

 

Ημζρα  4η  ΝΗΟ  KALSOYKAI ΝΗΟ BORDOY/ 

MIKLADALURKOPAKONAN– TROLLANES–KLAKSVIK 

Το Kalsoy είναι το ανατολικότερο νθςί των ζξι βόρειων νθςιϊν με ςυνολικό πλθκυςμό 100 
περίπου άτομα.  
Φτάνουμε ςτο  Klaksvikαπ’ όπου κα πάρουμε το φζρυ που κα μασ περάςει απζναντι ςτο 
Syðradalur.  
 
Κατευκυνόμαςτε βόρεια προσ το Mikladalur, το οποίο ςθμαίνει θ Μεγάλθ Κοιλάδα. Είναι 
ζνα γοθτευτικό μικρό χωριό με κζα ςτον κόλπο και το νθςί Kunoy, γνωςτό τόςο για τουσ 
εξειδικευμζνουσ τεχνίτεσ όςο και για τθν πλοφςια ςε αλιεφματα κάλαςςα που τροφοδοτεί 
τθν τοπικι αλιευτικι βιομθχανία για χρόνια. 
Αλλά υπάρχει και ζνασ άλλοσ λόγοσ για τον οποίο το Mikladalur είναι γνωςτό και αυτό είναι 
για το υπζροχο άγαλμα τθσ “ Κοπακονάν”  αφιερωμζνο ςε ζνα κρυλικό πλάςμα, τθν 
γυναίκα - φϊκια, επίςθσ γνωςτό και ωσ Selkie, θ γοργόνα των Νιςων Φερόεσ. 
Το άγαλμα που υψϊνεται κάτω από τα βράχια δίπλα ςτθν ακτι, είναι το κφριο αξιοκζατο 
του χωριοφ και δθμιουργικθκε από τον γλφπτθ Hans Pauli Olsen. 
 
Επόμενθ ςτάςθ το Trøllanes. Από αυτό το μζροσ κα απολαφςετε τθν υπζροχθ κζα προσ το 
ακρωτιρι Enniberg που βρίςκεται ςτο νθςί του Viðoy. Στα 754 μζτρα φψοσ, είναι ζνα από τα 



υψθλότερα ακρωτιρια ςτον κόςμο. Το καλοκαίρι υπάρχουν πολλζσ πικανότθτεσ να δοφμε 
τα πουλιά  puffins που ζχουν τισ φωλιζσ τουσ ακριβϊσ κάτω από το χωριό.  
 
Ο Φάροσ Kallur, γνωςτόσ επίςθσ ωσ Φάροσ Kalsoy, είναι από τα πιο διάςθμθ αξιοκζατα του 
νθςιοφ. Βρίςκεται ςκαρφαλωμζνοσ ςε ζνα βραχϊδεσ λιβάδι ςτθ ςκιά ενόσ ψθλοφ και 
απότομου βράχου. Σε ςυνδυαςμό με τα καλαςςοποφλια που πετοφν πάνω από το φάρο και 
τουσ ανζμουσ που φυςοφν ςτισ κορυφογραμμζσ, είναι ζνα εξαιρετικά εντυπωςιακό κζαμα 
και μια πραγματικι απόλαυςθ για κάκε φωτογράφο. 
 
Αναχωροφμε από το νθςί Kalsoy με το φζρυμε προοριςμό Klaksvik, ςτο νθςί Bordoy.  
Το Klaksvík είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ πόλθ των Νιςων με ζνα πολυςφχναςτο λιμάνι 
κακϊσ κεωρείται θ «πρωτεφουςα τθσ αλιείασ» των Φερόεσ. 
 
Θα δοφμε τθν υπζροχθ λουκθρανικι  εκκλθςία Christiankirkjan . Είναι θ πρϊτθ εκκλθςία 
ςτθν Σκανδιναβία  που χτίςτθκε ςε παλαιό ςκανδιναβικό ςτιλ και ζχει τζλεια ακουςτικι  
λόγω τθσ ιδιαίτερθσ   καταςκευισ τθσ οροφισ  τθσ.Είναι αφιερωμζνθ ςτθ μνιμθ των 
ναυτικϊν που ζχαςαν τθ ηωι τουσ κατά τθ διάρκεια του 2ου Ραγκοςμίου Ρολζμου. Από τθν 
οροφι τθσ κρζμεται μια παλιά βάρκα 8 ατόμων, θ οποία παλιότερα  χρθςιμοποιοφνταν για 
να μεταφζρει τον ιερζα μεταξφ των  χωριϊν. 
Επιςτροφι ςτο Τορςχαβν. Διανυκτζρευςθ. 
 

ΗΜΕΡΑ 5η ΦΕΡΟΕ – ΑΘΗΝΑ  
Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ επιςτροφισ ςτθν Ακινα. 
 

Σιμζσ  
Τιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο €1895 
Τιμι μονόκλινου €2190 
Φόροι αεροδρομίων €390 
 

Περιλαμβάνονται 

 Αεροπορικά ειςιτιρια  Ακινα - Φερόεσ – Ακινα μζςω Ευρωπαϊκοφ ςτακμοφ   

 Τζςςερισ διανυκτερεφςεισ ςε κεντρικό ξενοδοχείο ςτο Τόρςχαβν 

 Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά  

 Τζςςερα γεφματα 

 Τζςςερα δείπνα  

 Μεταφορζσ  από και προσ αεροδρόμιο 

 Πλεσ οι μεταφορζσ  όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα 

 Είςοδοσ ςτο Εκνικό Μουςείο και ςτο OpenAirMuseum 

 Είςοδοσ ςτθν λίμνθ Sørvágsvat  

 Ξεναγιςεισ και θμεριςιεσ εκδρομζσ ςτα 5 ςθμαντικότερα νθςιά του ςυμπλζγματοσ   

 Ελλθνόφωνοσ ςυνοδόσ ςε όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ  

 Αςφάλεια Αςτικισ Ευκφνθσ 

 Ταξιδιωτικι – Ιατροφαρμακευτικι αςφάλεια  
 

Δεν περιλαμβάνονται 
 Φόροι αεροδρομίων  €390 

 Αχκοφορικά 

 Π,τι δεν αναφζρεται ςτα περιλαμβανόμενα 

 



 
ΠΣΗΕΙ 
 

 

Σημείωςη: Συνιςτοφμε να έχετε μαζί ςασ την Ευρωπαϊκθ κάρτα αςφάλιςησ – 
αςιένειασ 

 

Κωδικόσ 

πτήςησ 
Δρομολόγιο Ώρα αναχώρηςησ Ώρα άφιξησ  

A3 750 ATH - CPH 08.20 10.40 Ακινα – Κοπεγχάγθ 

RC 453 CPH -  FAE    12.25 13.40 Κοπεγχάγθ - Βάγκαρ 

RC 450 FAE   -  CPH    08.20 11.25 Βάγκαρ –  Κοπεγχάγθ 

A3 753 CPH   -  ATH 16.20 20.30 Κοπεγχάγθ –  Ακινα 


