ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ
7 ημέρες 25/04 – 01/05

Το ταξίδι με μια ματιά
Είναι, χωρίς αμφιβολία, ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Από τα συναρπαστικά τοπία
που κάνουν τον καθένα να νιώσει σαν φωτογράφος, μέχρι την φιλόξενη και ζεστή ατμόσφαιρα, η Ισλανδία καλεί τους
περιπετειώδεις ταξιδιώτες να την ανακαλύψουν ξανά και ξανά! 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 και οι ιαματικές πηγές θα σας
συναρπάσουν.
η

ΗΜΕΡΑ 1 - 25 Απριλίου: ΑΘΗΝΑ – ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ρέυκιαβικ μέσω σταθμού.
Άφιξη στο αεροδρόμιο Keflavik και αμέσως μεταφορά στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
η

ΗΜΕΡΑ 2 - 26 Απριλίου: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ
Πρωινό και περιπατητική ξενάγηση της πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ, που πολλοί αποκαλούν τη
μεγαλύτερη μικρή πόλη του κόσμου. Σήμερα θα μάθετε γιατί η συγκεκριμένη πόλη είναι τόσο περιζήτητος
προορισμός. Επίσκεψη στα σημαντικότερα αξιοθέατα, το Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό Ναό, την εκκλησία
Hallgrνmskirkja, στο κέντρο της πόλης. Βόλτα στον πεζόδρομο με τις μπουτίκ, τα καταστήματα και τις γκαλερί
τέχνης. Η ξενάγηση τελειώνει στο λιμάνι.
Ο Ingolfur Arnarson, ο πρώτος άποικος της Ισλανδίας, έχτισε το αγρόκτημά του στη χερσόνησο, όπου βρίσκεται
σήμερα το Ρέικιαβικ. Η πόλη πήρε το παρατσούκλι "Smokey Bay" από τις στήλες ατμού που έβγαιναν από τις
ιαματικές πηγές της περιοχής, κυρίως γιατί το θέαμα έκανε βαθιά εντύπωση στους πρώτους αποίκους που δεν είχαν
δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο.
Το απόγευμα προτείνουμε προαιρετική επίσκεψη στην διάσημη ‘’Ηφαιστειακή γαλάζια λίμνη’’. Μεταφορά στη Blue
Lagoon, είσοδος και μέσα σε ένα μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο, θα απολαύσετε το μπάνιο σας στα ζεστά κατάλευκα
νερά. Το φαινόμενο της λιμνοθάλασσας δημιουργήθηκε το 1976 κατά λάθος, όταν κατά την διάρκεια της λειτουργίας
του κοντινού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άρχισε να αδειάζει νερό πλούσιο σε αλάτι, φύκια και
διοξείδιο του πυριτίου στο σημείο αυτό.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι άνθρωποι άρχισαν να κάνουν μπάνιο στο μοναδικό νερό και να εφαρμόζουν την
λάσπη πυριτίου στο δέρμα τους. Εκείνοι που είχαν δερματικές παθήσεις παρατήρησαν μια απίστευτη βελτίωση στην
κατάσταση τους. Εδώ λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε το «καλύτερο» και πιο «υγιεινό» κολύμπι της ζωής σας.

η

ΗΜΕΡΑ 3 - 27 Απριλίου:
ΝΟΤΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ – Reynisfaara –Vik – Seljalandfoss - Skogafoss - Reykjavik
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, και αναχώρηση για την γνωριμία της Νότιας Ισλανδίας.
Στο δρόμο μας το ηφαίστειο Hekla και άλλα ηφαίστεια στην περιοχή. Το Hekla είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια
της Ισλανδίας, πάνω από 20 εκρήξεις έχουν συμβεί από το 874. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι Ευρωπαίοι
ονόμαζαν το ηφαίστειο, «Πύλη για την κόλαση».
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! Στην συνέχεια θα ψάξουμε να βρούμε
την είσοδο του κρυφού καταρράκτη που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά.
Συνεχίζουμε την επίσκεψη στον παγετώνα , καταρράκτες, βράχια απότομα που είναι το σπίτι πολλών ειδών πουλιών
και τις παραλίες λάβας της Νότιας Ισλανδίας, με το διάσημο ηφαίστειο Eyjafjallajökull (Εϊγια-φιάτ-λαγιο-κουτλ),
πρωταγωνιστή των ειδήσεων τον Μάρτιο του 2010 για την έκρηξη του και το δύσκολο όνομα του.
Η περίφημη μαύρη «γοτθική» παραλία στο Βικ 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 Βίκ για γεύμα ή καφέ.
Στην επιστροφή μας στάση σε έναν από τους ψηλότερους καταρράκτες της χώρας τον Skogafoss.
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας αργά το βράδυ.
η

ΗΜΕΡΑ 4 - 28 Απριλίου: ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ - ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή στην «εξοχή της Ισλανδίας» αρχίζοντας από τον Gulfoss, τον χρυσό
Καταρράκτη, έναν από τους εντυπωσιακότερους της Ευρώπης, χιλιάδες τόνοι παγωμένου νερού πέφτουν με
παράλληλη φορά 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 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.
Στάση εάν υπάρχει χρόνος στον κρατήρα Κέριδ, τον πράσινο κρατήρα που είναι επισκέψιμος και έχει νερό όλο τον
χρόνο.
η

ΗΜΕΡΑ 5 - 29 Απριλίου: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - 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.
Πρωινό ελεύθερο και το μεσημέρι αναχωρούμε για το «κυνήγι 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 μπλέ φάλαινες σε ένα μεγάλο ποσοστό.
Διάρκεια εκδρομής: περίπου 4 ώρες.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
η

ΗΜΕΡΑ 6 - 30Απριλίου: ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΩΝΑ LANGJOKULL και την Ηφαιστειακή
Σήραγγα VIDGELMIR
Καταπληκτική προαιρετική ημερήσια εκδρομή στον παγετώνα Langjokull, 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.
Glacier Tour από την άκρη του παγετώνα και μέχρι τις σήραγγες με ειδικά τροποποιημένα οχήματα παγετώνα.
Περίπου μια ώρα μέσα στις σπηλιές πάγου με τοπικό οδηγό.
Στην συνέχεια Κάνουμε μια βόλτα στην εντυπωσιακή σωλήνα λάβας Víðgelmir με τη βοήθεια όλων των νέων
διαδρόμων πρόσβασης που έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, καθώς και με την καθοδήγηση συστήματος
φωτισμού τελευταίας τεχνολογίας.
Θεωρείτε ότι τα σπήλαια είναι συχνά σκοτεινά, αποπνικτικά και άχαροι χώροι; Όχι σε αυτή την εκδρομή!
Επιστροφή το βράδυ με αξέχαστες εμπειρίες. Διάρκεια εκδρομής 10-11 ώρες (08:00- 18:30)

η

ΗΜΕΡΑ 7 - 1 Μαΐου: ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινή μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήσεις επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό.
Τιμές:
Το άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο 1355 €
Επιβάρυνση μονόκλινου €400
Φόροι αεροδρομίων 280 €

ΠΤΗΣΕΙΣ
Kωδικός
Πτήσης
Α3 824

Ημερομηνία

Δρομολόγιο

Ώρα αναχώρησης

25/04/19

ATH - HAM

08.45

Ώρα
Άφιξης
11.00

FI 511

25/04/19

HAM – KEF

14.05

15.15

FI 342

01/05/19

KEF - HEL

07.30

13.55

Αμβούργο Κεφλάβικ
Κεφλάβικ - Ελσίνκι

A3 765

01/05/19

HEL – ATH

17.30

21.05

Ελσίνκι - Αθήνα

Αθήνα - Αμβούργο

Περιλαμβάνει
 Έξι διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Ρέικιαβικ
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στο Ρέικιαβικ
 Αεροπορικό εισιτήριο μέσω Ευρωπαϊκού σταθμού
 Ξενάγηση στο Ρέυκιαβικ
 Ολοήμερη εκδρομή του Χρυσού Κύκλου
 Ολοήμερη εκδρομή στην Νότια Ισλανδία όπως περιγράφεται
 Safari φαλαινών
 Μια χειραποσκευή
 Μία αποσκευή έως 20 κιλά
 Αγγλόφωνος αρχηγός συνοδός κατά την διάρκεια των εκδρομών

Δεν περιλαμβάνει






Είσοδοι σε μουσεία
Φιλοδωρήματα
Φόροι αεροδρομίων 280€
Αχθοφορικά
Όσα δεν αναφέρονται ρητά στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα

Προαιρετικά
 Ημερήσια εκδρομή στον παγετώνα Langjokull και Vidgelmir (από ISK34500)
 Επίσκεψη και είσοδος στο Βlue Lagoon (από ISK 15990), περιλαμβάνει μεταφορές, χρήση χώρου και
εισιτήριο εισόδου.

