ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ
Στην Μαγεία των Γκέϋζερς και του Βορείου Σέλαoς
ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ – ΜΠΛΟΥ ΛΑΓΚΟΥΝ – ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ – ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ

Eνα ειδικά σχεδιασµένο και προσεγµένο ταξίδι στην ανόθευτη φυσική οµορφιά µιας ξεχωριστής
νησιωτικής χώρας, µε την γραφικότητα του συνεχώς εναλλασσόµενου τοπίου από ηφαίστεια,
καταρράκτες,παγόβουνα,θερµοπίδακες κλπ που εντυπωσιάζουν.

η

1 µέρα : Αθήνα – Ρέυκιαβικ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µε την BRITISH µέσω ενδιάµεσου σταθµού για την πρωτεύουσα της
Ισλανδίας το Ρευκιαβίκ . Άφιξη, µεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και πρώτη γνωριµία µε την πόλη.
η

2 µέρα : Παγετώνες – Geyzer – Snowmobile
Πρωινό και ξεκινάµε για κάτι διαφορετικό θα γνωρίσουµε σήµερα, µε την επίσκεψη µας σε παγετώνα όπου θα
έχουµε την ευκαιρία να περπατήσουµε στην άκρη του και να κάνουµε βόλτα µε τοπικό Snow mobile. Κατόπιν θα
συνεχίσουµε το σηµερινό µας οδοιπορικό και θα περιηγηθούµε στο µοναδικό «Χρυσό Τρίγωνο»,που µας
προσφέρει µια µεγάλη ποικιλία από φυσικά φαινόµενα και µυστικά της φύσης. Εδώ θα γνωρίσουµε το µεγάλο
Εθνικό Πάρκο µε τον µεγαλοπρεπή καταρράκτη Gulfoss που τα νερά του σχηµατίζουν ένα βαθύ φαράγγι, το
επιβλητικό και µεγαλειώδες θέαµα µε τις θερµοπηγές Geyzer που εκτοξεύουν νερό και δηµιουργούν πίδακα
ύψους 30µ. και ουσιαστικά είναι από τα εντυπωσιακότερα φυσικά θεάµατα που βλέπουµε. Συνεχίζουµε για την
εντυπωσιακή περιοχή του Νότιου τµήµατος του νησιού όπου θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας . ∆είπνο
η

3 µέρα: Καταρράκτες – Πάρκα – Βόρειο Σέλας
Πρωινό και οι εµπειρίες µας από την µοναδική σε βιοποικιλότητα χώρα συνεχίζονται µε τις επισκέψεις µας στο
Νότιο µέρος της όπου θα δούµε σειρά από παγετώνες , καταρράκτες , καταπράσινη φύση και τις χαρακτηριστικές
µαύρες παραθαλάσσιες περιοχές . Επίσης θα γνωρίσουµε µικρούς οικισµούς µε τα γραφικά σπίτια και µεγάλες
ευρύτερες εκτάσεις που αποτελούν Εθνικά Πάρκα και όπου φιλοξενούνται πολλά είδη της τοπικής χλωρίδας και
πανίδας . Επιστροφή στο ξενοδοχείο , δείπνο .Στη συνέχεια µε το αυτοκίνητο θα απολαύσουµε το µοναδικό

υπερθέαµα στο ορίζοντα µε τα φώτα που χορεύουνCτο µεγαλόπρεπο φυσικό φαινόµενο Aurora Borealis – Βόρειο
Σέλας
η

4 µέρα : Μπλου Λαγκούν – Ρέκιαβικ
Πρωινό και αναχώρηση για να απολαύσουµε µια µοναδική εµπειρία µε την επίσκεψη σε ένα στο µαγευτικό
ηφαιστειακό τοπίο εκεί όπου δηµιουργήθηκε η µεγάλη φυσική Λίµνη Blue Lagoon µε τα αναβλύζοντα Ιαµατικά
νερά θερµοκρασίας 30 – 37 βαθµούς Κελσίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να απολαυσετε το µπάνιο σας και θα
νιώσετε τις ευεργετικές του επιδράσεις. Εδώ σας παραδίδονται και οι αναγκαίες πετσέτες. Μεταφορά στο
ξενοδοχείο µας στο Ρέκιαβικ και δυνατότητα περιπατητικής γνωριµίας
η

5 ηµέρα : Ρευκιαβίκ - ξενάγηση – Εµπερία Βίκινγκς
Πρωινό και ξενάγηση στα αξιοθέατα της πρωτεύουσας , µε τον Καθεδρικό Ναό, τα πολύχρωµα σπίτια, τα γραφικά
κτίρια κλπ ενδιαφέροντα όπως επίσης και στην κεντρική εµπορική της Λεωφόρο, µε τα καταστήµατα, τις µπουτίκ
κλπ.
Το βραδάκι θα µεταφερθούµε σε µικρό παραθαλάσσιο χωριό όπου σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο θα ζήσουµε
λίγο στην εµπειρία της καθηµερινής ζωής των Βίκινγκς και θα έχουµε αντίστοιχο παραδοσιακό δείπνο, µέσα σε
µοναδική ατµόσφαιρα.
η

6 µέρα : Ρευκιαβικ – Αθήνα
Πρωινό και µεταφορά στο Αεροδρόµιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα, µέσω Λονδίνου.
Σηµειώσεις: Η ανωτέρω ροή των εκδροµών, ξεναγήσεων, επισκέψεων ενδέχεται να αλλάζει για την καλύτερη
διεξαγωγή του προγράµµατος & κυρίως εξαιτίας των αργιών. Η παρατήρηση των φυσικών φαινοµένων και άλλων
( π.χ Βόρειο Σέλας κλπ ) είναι άµεσα συνδεδεµένο και εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες ( ορατότητα ,
καθαρός ουρανός κλπ ). Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας

ΑΝΑΧ. : 25 Φεβρουαρίου & 4,11 Μαρτίου 6 µέρες
Τιµή Κατά άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

1480
1280
1880

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 220 περίπου.
Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ - ΑΘΗΝΑ µε την BRITISH µε ενδιάµεσο σταθµό
• Πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία στο Ρέυκιαβικ και στο Νότιο τµήµα του νησιού
• Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδροµές ως ανωτέρω αναλυτικό πρόγραµµα
• Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά και δύο δείπνα στο ξενοδοχείου του Νότου
• Ένα δείπνο στο παραδοσιακό Viking Village .
• Η είσοδος στην Blue Lagoon µε παροχή πετσέτας .
• Αρχηγός- συνοδός του γραφείου µας
• Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους εκδροµείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίου και επίναυλοι καυσίµων , είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία , χώρους
επίσκεψης , λοιπά αξιοθέατα, και γενικά όπου χρειάζεται είσοδος, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, φιλοδωρήµατα, ό,τι
δεν αναφέρεται στα πιο πάνω προσφερόµενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

