
 

ΙΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΝΗΟΙ ΦΕΡΟΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 
ΣΑΞΙΔΙ 10 ΗΜΕΡΩΝ Ε 2 ΜΟΝΑΔΙΚΕ ΧΩΡΕ 

 
Διάρκεια:10 θμζρεσ 

Αναχωρήςεισ:12/06, 24/07, 07/08 
 

υνοπτική περιγραφή: 

Ζνα ταξίδι εμπειρία ηωισ ςε δυο μοναδικοφσ προοριςμοφσ ςε δφο ανεπανάλθπτεσ χϊρεσ.   
  
ΙΛΑΝΔΙΑ  
Μια χϊρα γεμάτθ εκπλιξεισ,  με  ηεςτζσ λαςπο-πιςίνεσ,  παγωμζνουσ κρατιρεσ, παγετϊνεσ 
και καταρράχτεσ  
Από τα ςυναρπαςτικά τοπία που κάνουν τον κακζνα να νοιϊςει ςαν φωτογράφοσ, μζχρι 
τθν φιλόξενθ και ηεςτι ατμόςφαιρα τθσ , θ Ιςλανδία καλεί τουσ περιπετειϊδεισ ταξιδιϊτεσ 
να  ανακαλφψουν ξανά και ξανά τθν αγνι και κακαρι φφςθ, αμόλυντθ από τθν ανκρϊπινθ 
επίδραςθ. 
ΝΗΟΙ ΦΕΡΟΕ 
Νοτιοανατολικά τθσ Ιςλανδίασ 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..  
  
Αυτό είναι το απόλυτο ταξίδι για αυτόν  που δεν φοβάται να εξερευνιςει τισ κρυφζσ γωνιζσ 
του κόςμου! 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ 

Αναχϊρθςθ για το ζικιαβικ. Άφιξθ ςτο αεροδρόμιο Keflavik και μεταφορά ςτο ξενοδοχείο 

μασ . Τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και χρόνοσ για μια πρϊτθ εξερεφνθςθ  τθσ πρωτεφουςασ. 

Διανυκτζρευςθ. 

 2η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ- SELJALANDSFOSS - ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΙΚ 

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και περιπλάνθςθ τθσ πόλθσ  με τον αρχθγό,  που κα ςασ γνωρίςει 

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, το Κοινοβοφλιο, τον Κακεδρικό Ναό, τθν εκκλθςία 

Hallgrνmskirkja, ςτο κζντρο τθσ πόλθσ Βόλτα ςτθ λεωφόρο Skolavöraustígur με τισ μπουτίκ, 

τα καταςτιματα και τισ γκαλερί τζχνθσ.  

Ο IngolfurArnarson, ο πρϊτοσ άποικοσ τθσ Ιςλανδίασ, ζχτιςε το αγρόκτθμά του ςτθ 

χερςόνθςο, όπου βρίςκεται ςιμερα το ζικιαβικ. Η πόλθ πιρε το παρατςοφκλι 



"SmokeyBay" από τισ ςτιλεσ ατμοφ που ζβγαιναν από τισ ιαματικζσ πθγζσ τθσ περιοχισ, 

κυρίωσ γιατί το κζαμα ζκανε βακιά εντφπωςθ ςτουσ πρϊτουσ αποίκουσ που δεν είχαν δει 

ποτζ ξανά κάτι τζτοιο. 

Μετά τθν ξενάγθςθ αναχωροφμε για τθν εξερεφνθςθ τθσ Νότιασ Ιςλανδίασ. 

Ξεκινάμε με ςτάςθ ςτο ςτενό Seljalandsfoss όπου βρίςκεται ο ομϊνυμοσ καταρράκτθσ με 

ζνα μονοπάτι που οδθγεί πίςω από το νερό, προςζξτε, πρζπει να είςτε προετοιμαςμζνοι να 

βραχείτε! Στθν ςυνζχεια κα ψάξουμε να βροφμε τθν είςοδο του κρυφοφ καταρράκτθ που 

βρίςκεται μζςα ςε μια ςπθλιά. Στο βάκοσ του ορίηοντα φαίνονται τα νθςιά Γουζςτμαν, που 

θ ζκρθξθ του θφαιςτείου το 1973 κεωρείται θ μεγαλφτερθ φυςικι καταςτροφι ςτθν 

πρόςφατθ ιςτορία τθσ Ιςλανδίασ. Η ζκρθξθ ξεκίνθςε ςτισ 23 Ιανουαρίου ςτο νθςί του 

Heimaey, το μόνο κατοικθμζνο νθςί του αρχιπελάγουσ Vestmannaeyjar και οι κάτοικοι 

μεταφζρκθκαν ςε άλλεσ περιοχζσ για πζντε μινεσ.   

Συνεχίηουμε για τισ μαφρεσ αμμουδιζσ τθσ παραλίασ Reynisfjara. Εδϊ μπορείτε να 

καυμάςετε τα ιςχυρά κφματα και τα καταπλθκτικά ςκαλιςμζνα από τθ δφναμθ τθσ 

κάλαςςασ βράχια. Η περίφθμθ μαφρθ «γοτκικι» παραλία ςτο Βικ ζχει χαρακτθριςκεί ωσ 

μια από τισ δζκα πιο όμορφεσ ςτον κόςμο. Εδϊ ςτθν ςπθλιά τθσ ζχει γυριςτεί θ ταινία 

«Νϊε». 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. Διανυκτζρευςθ ςτο Vik. 

3η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΓΕΣΩΝΑ VATNAJOKULL - ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΑ JOKULSARLON  

Ρρωινό και αναχωροφμε για τον παγετϊνα Vatnajokull,  ςτο δρόμο μασ κα δοφμε τθν 

κατεςτραμμζνθ από τθν ζκρθξθ του θφαιςτείου και τθν πλθμφρα που ακολοφκθςε γζφυρα-

μνθμείο SkeiðaráBridge και κα ςυναντιςουμε το Ράρκο Μνιμθσ Laufskálavarða Μετάβαςθ 

ςτθν λιμνοκάλαςςα του παγετϊνα, Jokulsarlon. Είναι ζνα από τα καφματα τθσ φφςθσ τθσ 

Ιςλανδίασ και ζνα από τα πιο δθμοφιλι αξιοκζατα για να επιςκεφκοφν οι  ταξιδιϊτεσ. Στθ 

διαδρομι μασ, ςταματάμε για μια βόλτα με βάρκα ανάμεςα ςτα επιπλζοντα παγόβουνα. Η 

λιμνοκάλαςςα άρχιςε να διαμορφϊνεται το 1934, όταν ο παγετϊνασ άρχιςε να υποχωρεί 

ςτθν περιοχι. Το 1956 το μζγεκοσ τθσ λιμνοκάλαςςασ ιταν 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Σιμερα, το μζγεκοσ τθσ λιμνοκάλαςςασ υπολογίηεται να είναι περίπου 25 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα και ςυνεχϊσ μεγαλϊνει αφοφ περίπου 500 τετραγωνικά μζτρα πάγου λιϊνουν 

κάκε χρόνο μζςα ςε αυτι.  Είναι θ βακφτερθ λίμνθ ςτθν Ιςλανδία με μζγιςτο βάκοσ 260 

μζτρα. 

Επιβίβαςθ ςτο αμφίβιο και είναι το ιδανικό μζροσ για να ηιςετε τθν παρκζνα φφςθ και το 

μοναδικό περιβάλλον όπου τεράςτια παγόβουνα γεννιοφνται από τον μεγαλφτερο 

παγετϊνα τθσ Ευρϊπθσ και επιπλζουν γφρω από τθ λιμνοκάλαςςα ςε όλα τα ςχιματα και 

τα χρϊματα. 

Διανυκτζρευςθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. 

4ηΗΜΕΡΑ: SKAFTAFELL - SVARTIFOSS - SKOGAFOSS – HELLA 



Η μζρα μασ ςιμερα ξεκινάει με το πάρκο Skaftafell και τουσ καταρράκτεσ Hufnafoss, 

Magnusarfoss και Svartifoss (Μαφρο Καταρράκτθ). Στθν ςυνζχεια μζςα από τα "λιβάδια" 

τθσ λάβασ και τα ερθμικά τοπία κα περάςουμε από τουσ βραχϊδεισ ςχθματιςμοφσ 

Haoldukvisl και Dverghamrar που φαίνεται ςαν να φυτρϊνουν ςτο άγονο ζδαφοσ. Θα 

περπατιςουμε ςτο   μαγευτικό φαράγγι Fjaðrárgljúfur  και ςυνεχίηουμε για τθν περιοχι του 

καταρράκτθ Skógafoss, τον υψθλότερο καταρράκτθ τθσ Ιςλανδίασ., ςυνδεδεμζνο με 

πολλοφσ μφκουσ.   

Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο μασ και διανυκτζρευςθ. 

5η ΗΜΕΡΑ: ΧΡΤO ΚYΚΛΟ - KERID - GULFOSS - ΜΕΓAΛΟ ΠIΔΑΚΑ GEYSER - 

PINGVELLIR - FONTANA – REYKJAVIK 

Σιμερα θ θμζρα είναι αφιερωμζνθ ςε κλαςικζσ αξίεσ, κακϊσ ταξιδεφουμε ςτα αξιοκζατα 

του Χρυςοφ Κφκλου. 

Ρρωινό και αναχϊρθςθ για τθν  εκδρομι ςτθν «εξοχι τθσ Ιςλανδίασ»  αρχίηοντασ από τον 

κρατιρα Κζριδ, τον πράςινο κρατιρα που είναι επιςκζψιμοσ και ζχει νερό όλο τον χρόνο. 

Συνεχίηουμε ςτον Gulfoss, τον χρυςό Καταρράκτθ, ζναν από τουσ εντυπωςιακότερουσ τθσ 

Ευρϊπθσ, 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 

προαιρετικό φαγθτό ςε τοπικό εςτιατόριο 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 ζχει μετατραπεί ςε 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. 

Επιςτροφι ςτο ζικιαβικ και διανυκτζρευςθ. 

6η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚO ΑΦAΡΙ ΦΑΛΑΙΝΩΝ - ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗΝ BLUE 

LAGOON 

Ρρωινό και ςιμερα ςασ  προτείνουμε «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. Διάρκεια εκδρομήσ: περίπου 4 ώρεσ. (Κόςτοσ 95€) 

Το μεςθμζρι μεταφορά ςτθ Blue Lagoon, είςοδοσ και μζςα ςε ζνα μαγευτικό θφαιςτειακό 

τοπίο,  κα απολαφςετε το μπάνιο ςασ ςτα ηεςτά κατάλευκα νερά. Το φαινόμενο τθσ 

λιμνοκάλαςςασ δθμιουργικθκε το 1976 κατά λάκοσ, όταν κατά τθν διάρκεια τθσ 

λειτουργίασ του κοντινοφ εργοςταςίου παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, άρχιςε να 

αδειάηει νερό πλοφςιο ςε αλάτι, φφκια και διοξείδιο του πυριτίου ςτο ςθμείο αυτό. 



Στα χρόνια που ακολοφκθςαν, οι άνκρωποι άρχιςαν να κάνουν μπάνιο ςτο μοναδικό νερό 

και να εφαρμόηουν τθν λάςπθ πυριτίου ςτο δζρμα τουσ. Εκείνοι που είχαν δερματικζσ 

πακιςεισ παρατιρθςαν μια απίςτευτθ βελτίωςθ ςτθν κατάςταςθ τουσ. Εδϊ λοιπόν 

μπορείτε να απολαφςετε το «καλφτερο» και πιο «υγιεινό» κολφμπι τθσ ηωισ ςασ. 

 Επιςτροφι αργά το απόγευμα ςτο ξενοδοχείο. 

Διανυκτζρευςθ. 

7η Ημζρα:  ΡΕΤΚΙΑΒΙΚ – ΝΗΙΑ ΦΕΡΟΕ / ΝΗΟ VAGAR - MULAFOSSUR - 

ΣΟΡΧΑΒΝ  

Σιμερα αφινουμε τθν Ιςλανδία και πετάμε για τισ Νιςουσ Φερόεσ. 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. 

 

8η Ημζρα: ΝΗΟ STREYMOY / TORSHAVN CITY TOUR – OPEN AIR MUSEUM - 

KIRKJUBOUR – SAKSUN –FOSSA - TJORNUVIK  

Το Τόρςχαβν είναι θ πρωτεφουςα και θ  μεγαλφτερθ εμπορικι πόλθ του ςυμπλζγματοσ  των 

Νιςων Φερόεσ  με 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, πλατιά ςοκάκια και πάρκα. Οι δρόμοι τθσ είναι γεμάτοι από μικρζσ κατοικίεσ  

με διαφορετικά ςχιματα και χρϊματα. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ  τισ 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 ςε 

μια 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 μικρι μαφρθ παραλία και απολαφςετε τθ 

φανταςτικι κζα των βράχων RisinogKellingin, ι αλλιϊσ 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. 

9η Ημζρα: ΝΗΟ 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 υπάρχουν  

αρκετά  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 χωριό Eiði. Το χωριό αυτό αςκεί μια γοθτεία ςτον 

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 του Eiði, 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 Gjógv  που 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. 

10η ΗΜΕΡΑ: ΝΗΙΑ ΦΕΡΟΕ – ΑΘΗΝΑ  

Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο Vagar και πτιςθ επιςτροφισ ςτθν Ακινα μζςω ςτακμοφ. 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια  Ακινα – ζυκιαβικ – Νιςοι Φερόεσ – Ακινα μζςω 
Ευρωπαϊκοφ ςτακμοφ 

 Μεταφορζσ από/προσ αεροδρόμια  

 Πλεσ οι μεταφορζσ – εκδρομζσ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα  

 Τρείσ διανυκτερεφςεισ ςε 3 και 4 αςτζρων ξενοδοχεία ςτθν εξοχι τθσ Νότιασ 
Ιςλανδίασ  

 Τρείσ διανυκτερεφςεισ ςτο  ζικιαβικ ςε 3 ι  4 αςτζρων κεντρικό ξενοδοχείο  

 Τρείσ διανυκτερεφςεισ ςε κεντρικό ξενοδοχείο ςτο Τόρςχαβν (Φερόεσ) 

 Ρρωινό κακθμερινά  

 Τρία γεφματα ςτθν Ιςλανδία 

 Τρία γεφματα ςτισ Νιςουσ Φερόεσ 

 Βόλτα με αμφίβιο πλοιάριο ςτθν λιμνοκάλαςςα Jokusarlon 

 Επίςκεψθ Ράρκου Skaftafell  

 Επίςκεψθ Ραγετϊνα Solheimarjokull 

 Επίςκεψθ ςτο φαράγγι Fjaðrárgljúfur 

 Επίςκεψθ τθσ Reynisfjara 

 Είςοδοσ ςτον κρατιρα Kerid 

 Επίςκεψθ ιςτορικοφ κοινοβουλίου Alþingi 

 Επίςκεψθ πάρκου Þingvellir, Gulfoss, Geysir 

 Ξενάγθςθ ςτο ζικιαβικ  



 Επίςκεψθ, είςοδοσ και χριςθ του χϊρου ςτθ  διάςθμθ θφαιςτειακι λίμνθ  
Blue Lagoon 

 Είςοδοσ ςτο Εκνικό Μουςείο και ςτο OpenAirMuseum 

 Είςοδοσ ςτθν λίμνθ Sørvágsvat 

 Ξεναγιςεισ και θμεριςιεσ εκδρομζσ ςτα 4 ςθμαντικότερα νθςιά του 
ςυμπλζγματοσΦερόεσ  

 Ελλθνόφωνοσ ςυνοδόσ ςε όλθ τθ διάρκεια του ταξιδιοφ 

 Μια χειραποςκευι  

 Mία αποςκευι ζωσ 20 κιλά  

 Αςφάλεια Αςτικισ Ευκφνθσ 

 Ταξιδιωτικι – Ιατροφαρμακευτικι αςφάλεια 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων  €490 

 Αχκοφορικά 

 Πτι δεν αναφζρεται ςτα περιλαμβανόμενα 
 

ΠΣΗΕΙ 

 

ΣΙΜΕ 

Τιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο: 2700€ 

Τιμι μονίκλινου: 3400€ 

Φόροι αεροδρομίων: 490€ 

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

 

Κωδικόσ 

πτήςησ 
Δρομολόγιο Ϊρα αναχώρηςησ Ϊρα άφιξησ  

A3 600 ATH - LHR 09.15 11.15 Ακινα – Λονδίνο 

FI 451 LHR- KEF 13.05 15.15 Λονδίνο- Κεφλάβικ 

RC 402 KEF- FAE 09.00 11.25 Κεφλάβικ–  Βάγκαρ 

RC 450 FAE-  CHP 08.20 11.25 Βάγκαρ–  Κοπεγχάγθ 

A3 753 CHP - ATH 16.20 20.30 Κοπεγχάγθ - Ακινα 


