Κυνηγώντας το Βόρειο Σέλας στην Ισλανδία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ημέρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 01/11/18 kai

02/03/19

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: H Ισλανδία είναι, χωρίς αμφιβολία, ένας από τους πιο μαγευτικούς
προορισμούς στην Ευρώπη. Αυτή η μικρή, γεωθερμικά ενεργή χώρα, αποτελεί την ιδανική επιλογή
για περιπετειώδεις ταξιδιώτες που αναζητούν θεαματικά φυσικά αξιοθέατα και μια μοναδική
πολιτιστική εμπειρία. Τα ηφαιστειακά τοπία, οι παγετώνες, οι καταρράκτες, οι ιαματικές πηγές
και η αναζήτηση των Northern Lights θα σας συναρπάσουν σε αυτό το εξαήμερο ταξίδι.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ - ΓΑΛΑΖΙΑ ΛΙΜΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ρέικιαβικ μέσω ευρωπαϊκού σταθμού. Άφιξη στο
αεροδρόμιο Keflavik και μεταφορά στην διάσημη ηφαιστειακή Γαλάζια Λίμνη (Blue Lagοon).
Είσοδος μέσα σε ένα μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο, όπου θα παραμείνουμε για περίπου δύο ώρες
και θα απολαύσετε το ‘καλύτερο’ κολύμπι της ζωής σας. Χρόνος για ένα κοκτέιλ ’Blue Lagοon’.
Μεταφορά στο Skógar και τον ομώνυμο καταρράκτη Skógafoss, ύψους 60 μέτρων, για να
θαυμάσουμε την δύναμή του και να ανέβουμε στο υψίπεδο από όπου πέφτει. Στάση στο Eyrabakki
για προαιρετικό δείπνο σε τοπικό εστιατόριο και αναχώρηση για το ξενοδοχείου μας .
Διανυκτέρευση στην ευρύτερη περιοχή.
2η ΗΜΕΡΑ: ΣΚΟΓΚΑΡ - MYRDALSJOKULL NUPAR
Πρωινό στο ξενοδοχείο, check out και αναχώρηση για μια βόλτα στον Παγετώνα Mýrdalsjökull.
Πρώτη στάση είναι στο στενό Seljalandsfoss, όπου βρίσκεται ο ομώνυμος καταρράκτης με ένα

μονοπάτι που οδηγεί πίσω από το νερό, προσέξτε, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι να βραχείτε!
Στη συνέχεια θα ψάξουμε να βρούμε την είσοδο του κρυφού καταρράκτη που βρίσκεται μέσα σε μια
σπηλιά. Συνεχίζουμε την επίσκεψη μας σε παγετώνες, καταρράκτες, απότομα βράχια, σπίτι πολλών
ειδών πουλιών και στις παραλίες λάβας της Νότιας Ισλανδίας, με το διάσημο ηφαίστειο
Eyjafjallajökull (Εϊγια-φιάτ-λαγιο-κουλ), πρωταγωνιστή των ειδήσεων τον Μάρτιο του 2010 για
την έκρηξη του και το δύσκολο όνομα του. Η περίφημη μαύρη «γοτθική» παραλία στο Vík έχει
χαρακτηρισθεί ως μια από τις δέκα πιο όμορφες στον κόσμο. Στα ανατολικά είναι οι μεγάλες
κολώνες από λάβα που ξεπροβάλλουν από την επιφάνεια της θάλασσας και από την άλλη η
ατέλειωτη μαύρη παραλία Dyrhólaey του Ατλαντικού. Στάση στο Vík για γεύμα ή καφέ.
Συνεχίζουμε στους πρόποδες του παγετώνα Vatnajökull. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Προαιρετικό δείπνο
στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Το βράδυ ελπίζουμε ότι ο ουρανός θα είναι καθαρός και θα μας
χαρίσει το υπερθέαμα του Βόρειου Σέλαος.
3η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ VATNAJOKULL – ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Εθνικό πάρκο Vatnajökull, ένα από τα τρία εθνικά
πάρκα της χώρας που ιδρύθηκε το 2008. Καλύπτει το 13% της Ισλανδίας και συγκαταλέγεται
ανάμεσα στα μεγαλύτερα εθνικά πάρκα της Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του εθνικού
πάρκου είναι καλυμμένο από τον παγετώνα Vatnajökull, το τοπίο είναι ποικίλο, κυρίως λόγω της
αλληλεπίδρασης της ηφαιστειακής δραστηριότητας και των παγετώνων. Λίγα μέρη στον κόσμο
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τόσο έντονων φυσικών φαινομένων όπως στο πάρκο Vatnajökull,
όπου η μάχη μεταξύ πάγου και της φωτιάς εξακολουθεί να μαίνεται και το οποίο δημιουργήθηκε
από τις συνδυασμένες δυνάμεις των ποταμών του πάγου και της ηφαιστειακής και γεωθερμικής
δραστηριότητας. Αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, θα επισκεφθούμε τους καταρράκτες
Hundafoss, Magnúsarfoss και Svartifoss (Μαύρο Καταρράκτη) στο πάρκο Skaftafell.
Στο νότιο τμήμα του πάρκου βρίσκεται η λιμνοθάλασσα του παγετώνα Jökulsárlón. Είναι ένα από
τα θαύματα της φύσης της Ισλανδίας και ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα για να επισκεφθούν οι
ταξιδιώτες. Η λιμνοθάλασσα άρχισε να διαμορφώνεται το 1934, όταν ο παγετώνας άρχισε να
υποχωρεί στην περιοχή. Το 1956 το μέγεθος της λιμνοθάλασσας ήταν 4,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Σήμερα, το μέγεθος της λιμνοθάλασσας υπολογίζεται να είναι περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα
και συνεχώς μεγαλώνει αφού περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα πάγου λιώνουν κάθε χρόνο μέσα σε
αυτή. Είναι η βαθύτερη λίμνη στην Ισλανδία με μέγιστο βάθος 260 μέτρα. Είναι το ιδανικό μέρος
για να ζήσετε την παρθένα φύση και το μοναδικό περιβάλλον όπου τεράστια παγόβουνα γεννιούνται
από τον μεγαλύτερο παγετώνα της Ευρώπης και επιπλέουν γύρω από τη λιμνοθάλασσα σε όλα τα
σχήματα και τα χρώματα. Αν η λίμνη δεν έχει παγώσει μπορούμε να κάνουμε μια προαιρετική
βόλτα στα θαύματα αυτής της υπέροχης λίμνης και στην κοντινή παραλία των «διαμαντιών».
Συνεχίζουμε την εξερεύνηση μας για να γνωρίσουμε και να περπατήσουμε στο μαγευτικό φαράγγι
Fjaðrárgljúfur. Στάση για γεύμα σε ένα μικρό, εκτός δρόμου, εστιατόριο. Αναχώρηση για το
Ρέικιαβικ, άφιξη στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή στην «εξοχή της Ισλανδίας» αρχίζοντας από τον το χρυσό
καταρράκτη Gulfoss, έναν από τους εντυπωσιακότερους της Ευρώπης, όπου χιλιάδες τόνοι
παγωμένου νερού πέφτουν με παράλληλη φόρα και δημιουργούν ένα βαθύ φαράγγι. Λίγο πιο κάτω
από το Gulfoss βρίσκεται Ο Μεγάλος Πίδακας (Geyser), που έδωσε το όνομά του σε όλες τις θερμές

πηγές του κόσμου. Θα δείτε έναν από τους πιο ενεργούς πίδακες της περιοχής, το Strokkur, που
φτάνει σε ύψος τα 30 μέτρα. Στάση για φαγητό σε τοπικό εστιατόριο (προαιρετικά) και συνεχίζουμε
για το Pingvellir, μια αξιοσημείωτη γεωλογική περιοχή και το πιο ιστορικό σημείο του νησιού.
Εδώ βρίσκεται το παλαιότερο δημοκρατικό κοινοβούλιο που ιδρύθηκε το 930. Το Pingvellir
βρίσκεται δίπλα στη λίμνη Pingvallavatn, τη μεγαλύτερη του νησιού, η οποία είναι τώρα εθνικό
πάρκο. Το πανέμορφο φαράγγι που διασχίζει το πάρκο είναι στην πραγματικότητα το σημείο
συνάντησης δύο τεκτονικών πλακών της γης. Ο συνδυασμός φυσικών φαινομένων και η ιστορική
σημασία του Pingvellir, το κάνει αναπόσπαστο κομμάτι της Ισλανδικής ζωής. Μικρή στάση για
προαιρετική είσοδο (3ευρώ) στον πιο επισκέψιμο κρατήρα της Ισλανδίας, με τιρκουάζ νερό, τον
Kerið.
Επιστροφή στο Ρέικιαβικ. Ξενάγηση της πόλης όπου θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Ισλανδίας,
που πολλοί αποκαλούν τη μεγαλύτερη μικρή πόλη του κόσμου. Σήμερα θα μάθετε γιατί η
συγκεκριμένη πόλη είναι τόσο περιζήτητος προορισμός. Επίσκεψη στα σημαντικότερα αξιοθέατα και
στο κέντρο της πόλης. Το βράδυ προτείνουμε Βόλτα στη λεωφόρο Skólavörðustígur με τις μπουτίκ,
τα καταστήματα και τις γκαλερί τέχνης. Δειπνήστε σε κάποιο από τα εστιατόρια της πόλης.
Διανυκτέρευση στο Ρέικιαβικ.
5η ΗΜΕΡΑ: ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ
ΠΑΓΕΤΩΝΑ LANGJOKULL ‘Η ΣΑΦΑΡΙ ΦΑΛΑΙΝΩΝ
Σήμερα απολαύστε το πρωινό σας και την ησυχία της πόλης ή απολαύστε ένα μπάνιο στα
κολυμβητήρια της πόλης που θερμαίνονται από τις φυσικές θερμές πηγές. Ημέρα ελεύθερη για
προαιρετικές εκδρομές και δραστηριότητες.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ – ΣΑΦΑΡΙ ΦΑΛΑΙΝΩΝ (από ISK 10990): Το μεσημέρι
προτείνουμε «σαφάρι φαλαινών». Επιβίβαση στο «φαλαινοθηρικό» και απόπλους για τον
Ατλαντικό για να παρακολουθήσετε το ‘χορό’ των μπλε φαλαινών, των μεγαλύτερων
θηλαστικών του κόσμου με μήκος έως και 27 μέτρα. Τα τελευταία χρόνια, οι επισκέπτες
μπόρεσαν να παρακολουθήσουν τις μπλε φάλαινες σε ένα μεγάλο ποσοστό. Η διάρκεια της
εκδρομής είναι περίπου 4 ώρες. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ – ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ LANGJOKULL (από ISK 29900):
Εναλλακτικά πάρτε μέρος στην καταπληκτική ημερήσια εκδρομή στον παγετώνα
Langjökull, το δεύτερο μεγαλύτερο παγετώνα στην Ισλανδία. Ζήστε μια περιπέτεια ζωής
γεμάτη θαύματα της φύσης που δεν θα ξεχάσετε ποτέ, συνδυάζοντας την βόλτα στο
μαγευτικό σπήλαιο πάγου στην καρδιά του παγετώνα, με τα άλλα αξιόλογα μνημεία και
αξιοθέατα της περιοχής. Τους καταρράκτες Hraunfossar και Deildartunguhver και το
όμορφο Husafell. Η διάρκεια της εκδρομής είναι 10-11 ώρες (08:00- 18:30).
Περιλαμβάνει τις μεταφορές από / προς το ξενοδοχείο, Glacier Tour από την άκρη του
παγετώνα και μέχρι τις σήραγγες με ειδικά τροποποιημένα οχήματα παγετώνα και περίπου
μια ώρα μέσα στις σπηλιές πάγου με τοπικό οδηγό.

Επιστροφή το βράδυ με αξέχαστες εμπειρίες. Διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής μέσω σταθμού. Άφιξη το απόγευμα στην
Αθήνα με τις καλύτερες αναμνήσεις!

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ


Πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3 ή 4 αστέρων



Πρωινό μπουφέ καθημερινά



Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Ρέικιαβικ



Αεροπορικό εισιτήριο μέσω ευρωπαϊκού σταθμού



Ξενάγηση στο Ρέικιαβικ



Επίσκεψη και είσοδος στο Blue lagoon (περιλαμβάνει μεταφορές, χρήση χώρου, πετσέτα και
εισιτήριο εισόδου)



Ολοήμερη εκδρομή στον Χρυσό Κύκλο



Εκδρομή στον παγετώνα Vatnajökull



Βόλτα για το Βόρειο Σέλας



Μια χειραποσκευή



1 αποσκευή έως 20 κιλά



Συνοδό αρχηγό από/έως Αθήνα,



Ενημερωτικά έντυπα



Ασφάλεια αστικής ευθύνης



ΦΠΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ


Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 360€



Είσοδοι σε μουσεία.



Φιλοδωρήματα



Αχθοφορικά



Όσα δεν αναφέρονται ρητά στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ


Σαφάρι φαλαινών (από ISK 10990)



Βαρκάδα στην λιμνοθάλασσα του παγετώνα Jökulsárlón (από ISK5700)



Ημερήσια εκδρομή στον παγετώνα Langjökull (από ISK29900)

ΤΙΜΕΣ
Δίκλινο/ Άτομο

1740€

Επιβάρυνση μονόκλινου

390€

