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ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΓΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΛΑΝΗΤΗ

Ταξίδι στη γη των Βίκινγκς, του πάγου και της λάβας!

Έχουμε ζήσει πολλές ιδιαίτερες εμπειρίες σε όλα τα μέρη του κόσμου..αυτό το ταξίδι όμως βρίσκεται στις
κορυφαίες θέσεις. Θα δεις τοπία που δεν φανταζόσουν πως υπάρχουν. Θα δεις φυσικούς σχηματισμούς που
θα πιστέψεις πως έγιναν από τους καλύτερους αρχιτέκτονες της ιστορίας. Θα ζήσεις δραστηριότητες που
έχεις δει μόνο σε ντοκιμαντέρ. Θα διανυκτερεύσεις σε γραφικο καταφύγιο σε ένα τοπίο βγαλμένο από
παραμύθι. Αυτά και αρκετά ακόμα με την καλύτερη παρέα, τη δική μας που δεν χρειάζεται να γνωρίζεις για
να συμμετέχεις.
 
Έλα μαζί μας σε ένα road trip, εκεί που αναζητούμε το Βόρειο Σέλας και τις μαγευτικές ομορφιές του πιο
ιδιαίτερου τοπίου του πλανήτη! Θα ζήσεις μαζί μας την περιπέτεια, όπως μόνο η ομάδα μας ξέρει και έχει
ήδη δοκιμάσει αρκετές φορές με τους πιο τολμηρούς εξερευνητές. Ετοιμάσου για εξερεύνηση μέσα σε
παγετώνες, σπηλιές και καταρράκτες, για βουτιές στο Blue lagoon και περιηγήσεις σε ηφαίστεια.
Υποσχόμαστε ότι θα αντικρίσεις τις πιο ιδιαίτερες εικόνες και θα ζήσεις τις πιο αντιφατικές εμπειρίες… Η
άγρια ομορφιά της Ισλανδίας θα σε αφήσει άφωνο… 
Προσοχή όμως, σε αυτό το ταξίδι θα βγεις σίγουρα από την comfort zone της καθημερινότητας σου!
...και όλα αυτά με τη νέα απευθείας πτήση από Αθήνα για Ρέικιαβικ!

Ελάτε μαζί μας στην Ισλανδία γιατί προσφέρουμε :

Προαγορασμένες θέσεις με τη νέα ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πτήση από Αθήνα για Ρέικιαβικ της Fly Play 
Διαμονή και στην ακριβή επαρχία της Νότιας Ισλανδίας, όχι μόνο στην πρωτεύουσα
Διαμονή σε γραφικό καταφύγιο σε μια παραμυθένια πεδιάδα χωρίς ανέσεις!
Μπάρμπεκιου στο καταφύγιο 
Πολλές ιδιαίτερες δραστηριότητες 
Τοπικό φίλο απόγονο των Βίκινγκ!
Αποκλειστική επίσκεψη στη Diamond Beach 
Επισκέψεις σε μοναδικούς καταρράκτες   
Golden Circle tour 
Reykjavik night out 
Επίσκεψη στο ενεργό ηφαίστειο Fagradalsfjall που εξερράγη τον Αύγουστο του 22



ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - BLUE LAGOON - REYKJAVIK NIGHT OUT

GOLDEN CIRCLE - GULLFOSS - GEYSIR - PINGVELLIR
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA BLACK SAND BEACH
DIAMOND BEACH
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111      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

222      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

333      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

Blue Lagoon
Ice caving
Diamond beach
Pingvellir - Gullfoss - Geysir 
BBQ 
Διαμονή σε καταφύγιο
Καταρράκτης Seljalandsfoss 
Reynisfjara Black Sand Beach

Blue Lagoon

Barbeque

Ice Caving

Διαμονή σε καταφύγιο

Diamond beach Pingvellir-Gullfoss-Geysir

Καταρράκτης Seljalandsfoss Black Sand Beach

Highlights

Η ομάδα μας κατεβαίνει στο εργαστήριό και σας παρουσιάζει την Ισλανδία, ένα ταξίδι με κύρια χαρακτηριστικά την
περιπέτεια, την εξερεύνηση και την ομαδικότητα. Προσοχή! Τυχόν πονοκέφαλοι από την υπερπληθώρα εμπειριών και
εικόνων, βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον ταξιδιώτη! Ξεκινάμε από το αεροδρόμιο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της
Λάρνακας προς την πρωτεύουσα της Ισλανδίας, το Ρέικιαβικ. 
Πολύ κοντά στο αεροδρόμιο, βρίσκεται ένα από τα καλύτερα φυσικά σπα του κόσμου, το Blue Lagoon. Πρόκειται για
ιαματικά λουτρά στις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις του κόσμου. Εκεί λοιπόν θα πιεις smoothie, θα “πασαλειφτεις” με μάσκα
προσώπου και θα απολαύσεις την εκπληκτική θέα του παγωμένου τοπίου. Στη συνέχεια, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο
και πηγαίνουμε προς το ξενοδοχείο για να τακτοποιήσεις τα πράγματά σου. Ξεκούραση δεν έχει ακόμα γιατί θα βγούμε να
δούμε πώς διασκεδάζουν οι ντόπιοι. Ίσως να μην της το είχες, αλλά η Ισλανδία έχει πολύ καλή νυχτερινή ζωή.

Προφανώς δεν γίνεται να έρθεις Ισλανδία και να μην κάνεις αυτό που θα κάνουμε σήμερα, το Golden Circle tour. Η πρώτη
μας στάση θα είναι το σημείο όπου οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Βόρειας Αμερικής διαχωρίζονται,
δημιουργώντας ένα πανέμορφο φαράγγι μέσα στο οποίο θα περπατήσουμε και θα σας πείσει ότι αυτό το νησί είναι ό,τι πιο
ιδιαίτερο έχετε δει! Για τους λάτρεις της μεγάλης οθόνης, το συγκεκριμένο σημείο χρησιμοποιήθηκε σαν τοποθεσία του
Game Of Thrones. Η Ισλανδία έχει καταρράκτες.. πολλούς καταρράκτες. Εμείς επίσης έχουμε πάει σε καταρράκτες της
Ισλανδίας.. πολλούς καταρράκτες. Στο ταξίδι αυτό όμως επιλέξαμε να πάμε στους καλύτερους. Ένας λοιπόν από αυτούς
είναι ο Gullfoss, που κανείς δεν παραλείπει όταν επισκέπτεται την χώρα. Ακολουθεί μια στάση στα Γκέιζερ, όπου το νερό
εκτοξεύεται με τη μορφή πίδακα από το έδαφος, καυτό και ορμητικό, δημιουργώντας πανέμορφες εικόνες. Συνεχίζουμε
προς το Rjupnavellir, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Η διαμονή στο καταφύγιο, υπόσχεται μία εμπειρία που όμοιά της δεν
έχετε ξαναζήσει. Σχετικά οργανωμένο, με αυτόνομη κουζίνα, θέρμανση, ζεστό νερό και μπάνιο, βρίσκεται εκεί πολλά
χρόνια, χωρίς να έχει ποτέ την πόρτα του κλειδωμένη, έτσι ώστε σε περίπτωση χιονοθύελλας, να μπορεί κανείς να μπει
μέσα για να προστατευτεί. Μετά την άφιξη και την τακτοποίηση, θα ετοιμάσουμε τα κάρβουνα για ένα παραδοσιακό BBQ,
ενώ όλοι θα βοηθήσουμε στην διαδικασία προετοιμασίας του φαγητού. Μη ξεχνάς, είμαστε στη μέση του πουθενά! Εδώ δεν
υπάρχει room service, θα χρειαστεί να συμβιώσουμε ως ομάδα.

Ξυπνάμε το πρωί μέσα στην ηλιόλουστη ή ακόμα και χιονισμένη πεδιάδα και ετοιμάζουμε το πρωινό μας. Όποια και αν
είναι τα γούστα σου αυτό το πρωινό θα το λατρέψεις! Φεύγουμε από το καταφύγιο, παίρνουμε το δρόμο προς το Νότο,
διασχίζουμε και πάλι τα Highlands και φτάνουμε στο Seljalandsfoss, όπου θα βγούμε μαγευτικές φωτογραφίες και θα
ζήσουμε την εμπειρία του να περπατάς ακριβώς πίσω από έναν καταρράκτη. Στη συνέχεια, θα φτάσουμε σε ένα από τα πιο
γραφικά μέρη της Ισλανδίας, τη Reynisfjara, όπου θα θαυμάσουμε μια απέραντη παραλία μαύρης ηφαιστειακής άμμου.
Μετακινούμαστε ακόμη πιο νότια, σε μια λίγο πιο μεγάλη διαδρομή που όμως πραγματικά αξίζει, για να αντικρίσουμε τα
κύματα του παγωμένου Ατλαντικού,στη Diamond Beach, εκεί που τεράστια κομμάτια πάγου θα σε δελεάσουν να κάτσεις
πάνω τους, μια όχι και τόσο καλή ιδέα γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Πρόκειται για κάτι που σίγουρα δεν έχεις ξαναδεί, μια
μαύρη παραλία με “μεγάλα διαμάντια” και αν είσαι τυχερός ίσως δεις και ισλανδικές φώκιες ή φάλαινες Όρκα!  Αργά το
βράδυ κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο στην περιοχή Vik, όπου θα διανυκτερεύσουμε



REYKJANES - URRIÐAFOSS - ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ FAGRADALSFJALL - SELTÚN
- KLEIFARVATN - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ

Σήμερα οδηγούμε δυτικά προς τη χερσόνησο Reykjanes. Πρώτη μας στάση ο καταρράκτης Urriðafoss , ένας καταρράκτης
στον ποταμό Þjórsá. Ο Þjórsá είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ισλανδίας, 230 km, ενώ ο Urriðafoss είναι ο πιο ογκώδης
καταρράκτης της χώρας. Αυτός ο πανίσχυρος ποταμός πέφτει με δύναμη σε ένα πεδίο λάβας που ονομάζεται
Þjórsárhraun. Το πεδίο λάβας Bjórsárhraun είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ροής λάβας στη γη από την εποχή των
παγετώνων. Η επόμενη στάση είναι ένα μέρος που ενδεχομένως να είδες σε πολλές ταξιδιωτικές σελίδες, φωτογραφίες
ή στα κοινωνικά δίκτυα άλλων travellers. Το ηφαίστειο Fagradalsfjall ξύπνησε μετά από 6000 χρόνια ύπνου όταν
εξερράγη το 2021 και ξανά το 2022. Η τοποθεσία της έκρηξης είναι διακοσμημένη με φρέσκους σχηματισμούς λάβας και
ηφαιστειακούς κρατήρες, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία και μόνο που θα περιηγηθούν εκεί.
Ακολουθεί η γεωθερμική περιοχή Seltún, που θα σου πάρει τη μύτη με τη μυρωδιά του θείου. Πριν επιστρέψουμε στο
Ρέικιαβικ, επισκεπτόμαστε τη λίμνη Kleifarvatn, τη μεγαλύτερη λίμνη της χερσονήσου Reykjanes, κοντά στις γεωθερμικές
περιοχές Krýsuvík και Gunnuhver. Αυτή η περιοχή είναι γνωστή για τη γεωθερμική και γεωλογική της δραστηριότητα,
ενώ το τοπίο καλύπτεται από ένα παχύ στρώμα λάβας. Κάπως έτσι επιστρέφουμε από την επαρχία της Ισλανδίας για την
πρωτεύουσα του νησιού, τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο και όλη η νύχτα είναι δική μας!

ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΑΛΑΙΝΩΝ

Σήμερα θα έχεις χρόνο να περιηγηθείς στο Ρέικιαβικ. Θα δεις πολύχρωμα σπιτάκια που δημιουργούν μια όμορφη αντίθεση
με το φυσικό τοπίο και μαγαζάκια για να πάρεις αναμνηστικά για σένα και τους δικούς σου ανθρώπους. Θα περπατήσουμε
στους δρόμους του Ρέικιαβικ, για να θαυμάσουμε τα “παραδοσιακά” αξιοθέατα της πόλης, αν και δεν είναι πολλά, όπως η
εκκλησία Hallgrimur, ο σχεδιασμός της οποίας είναι εμπνευσμένη από τα απόκοσμα τοπία της Ισλανδίας. 

Μπορείς επίσης να έρθεις μαζί μας σε μια ιδιαίτερη προαιρετική δραστηριότητα, την παρακολούθηση φαλαινών! The plan:
Κατευθυνόμαστε προς το Παλιό Λιμάνι στο κέντρο του Ρέικιαβικ, από όπου θα ξεκινήσουμε. Οι φάλαινες που μπορούμε να
εντοπίσουμε στην περιήγησή μας στον κόλπο Faxaflói είναι κυρίως 4 τύποι φαλαινών. Ο οδηγός θα σε βοηθήσει να τις
εντοπίσεις, αλλά θα ζητηθεί και η βοήθειά σου! Εδώ θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι ακολουθείται ο κώδικας δεοντολογίας
της IceWhale για την υπεύθυνη παρακολούθηση των φαλαινών, καθώς υπάρχει μεγάλος σεβασμός για την άγρια   φύση
στον κόλπο. Αφήνουν τις φάλαινες να μας πλησιάσουν, αλλά κρατούν κάποια απόσταση ώστε να μην ενοχλήσουμε την
καθημερινότητά τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Νωρίς το πρωί, κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Όσες φορές κι αν
κάναμε αυτό το ταξίδι, εκτός από τις έντονες εικόνες κι εμπειρίες που ζήσαμε, δημιουργήθηκαν και πολύ δυνατές φιλίες.
Σίγουρα, κανείς από εμάς δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στην δουλειά του με ευκολία!
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΩΝΑ  
ICE CAVING

Μία από τις αγαπημένες μας δραστηριότητες στην Ισλανδία είναι η πεζοπορία στον παγετώνα. Ο local friend, αφού σου
εξηγήσει πώς να φορέσεις τα κραμπόν, αλλά και τους κανόνες ασφαλείας για την περιήγηση, θα ξεκινήσουμε την
πεζοπορία. Θα δεις πολλές βαθιές ρωγμές στην επιφάνεια του παγετώνα, και τα λεγόμενα μουλίνια, κάθετους άξονες στον
πάγο που σχηματίζονται από το λιώσιμο του νερού βρίσκοντας τον δρόμο σε σχισμές και ρωγμές. Εάν το επιτρέψουν οι
καιρικές συνθήκες, κατευθυνόμαστε προς το σπήλαιο πάγου όπου θα κάνουμε μια περιήγηση. Είναι μία μοναδική
διαδρομή, καθώς δεν μπορείς κάθε μέρα να ζήσεις κάτι τέτοιο. Σήμερα, θα βγάλεις πολλές ωραίες φωτογραφίες, που με
το δίκιο σου κάθε φορά που θα τις βλέπεις, θα αναπολείς αυτό το υπέροχο ταξίδι σου.

444      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛIΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
SOLO TRAVELLER

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ

7 ΗΜΕΡΕΣ
9/9

 Reykjavik:  Hotel  Muli  3* 
 

Hella:  Hotel  Stracta 3*
 

Rjupnavel l i r :  The hut

1380 1890

AEGEAN
ΛΑΡΝΑΚΑ – ΑΘΗΝΑ

05.00 – 06.45
 

 FLY PLAY 
ΑΘΗΝΑ - ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ

10.00 - 13.20 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 

 FLY PLAY 
ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΑΘΗΝΑ

06.00 - 14.50
 

SKY EXPRESS
ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ

18.45 – 20.20

7 ΗΜΕΡΕΣ
19/8

1530 2040

7 ΗΜΕΡΕΣ
7/10

1490 2000

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛIΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
SOLO TRAVELLER

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ

7 ΗΜΕΡΕΣ
9/9

 Reykjavik:  Hotel  Muli  3* 
 

Hella:  Hotel  Stracta 3*
 

Rjupnavel l i r :  The hut

1400 1910

AEGEAN
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ 

06.00 – 06.55
 

 FLY PLAY 
ΑΘΗΝΑ - ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ

10.00 - 13.20 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 

 FLY PLAY 
ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΑΘΗΝΑ

06.00 - 14.50
 

SKY EXPRESS
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

16.40 – 17.35

7 ΗΜΕΡΕΣ
19/8

1550 2060

7 ΗΜΕΡΕΣ
7/10

1510 2020

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛIΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
SOLO TRAVELLER

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ.

ΠΤΗΣΕΙΣ

7 ΗΜΕΡΕΣ
 9/9

 Reykjavik:  Hotel  Muli  3* 
 

Hella:  Hotel  Stracta 3*
 

Rjupnavel l i r :  The hut

1250 1730 FLY PLAY
ΑΘΗΝΑ - ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ

10.00 - 13.20 
 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 

 FLY PLAY 
ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ - ΑΘΗΝΑ

06.00 - 14.50

7 ΗΜΕΡΕΣ
19/8

1410 1890

7 ΗΜΕΡΕΣ
7/10

1360 1840

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +240€ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ NO FLIGHT)
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ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Αεροπορικά εισιτήρια για το σύνολο των πτήσεων όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
1 προσωπικό αντικείμενο (40 cm x 30 cm x 20 cm) και 1 αποσκευή έως 20kg (149 Χ 119 Χ 171) ανά άτομο
Διαμονή για 6 διαν/σεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο
Πρωινό καθημερινά (εκτός από τη διαμονή στο καταφύγιο και την τελευταία μέρα, καθώς η αναχώρηση
προς το αεροδρόμιο είναι πολύ πρωινή)
Μεταφορές με λεωφορείο ή τοπικά μέσα για την εκτέλεση του προγράμματος
Φόροι αεροδρομίων 
Βarbeque στο καταφύγιο
Team leader 
Τοπικός φίλος
Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :
Κόστος εισόδων σε φυσικά πάρκα και δραστηριότητες.
Δημοτικός φόρος διανυκτέρευσης (8€ κατ’ άτομο, στο σύνολο των διανυκτερεύσεων)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 
Η διαμονή στο καταφύγιο - The hut. Μια διανυκτέρευση διαφορετική! Το καταφύγιο που μένουμε σε
κάθε μας ταξίδι, βρίσκεται σε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο και δεν παρέχει καμία πολυτέλεια.. Για
αυτή τη νύχτα, βγαίνουμε από την comfort zone, ετοιμάζουμε μόνοι μας μπάρμπεκιου, κοιμόμαστε
όλοι μαζί σε Sleeping bag και απολαμβάνουμε μια τέλεια παρέα!
Για πρώτη φορά η Ισλανδική Fly Play εκτελεί απευθείας πτήση από Αθήνα για Ρέικιαβικ με
αεροσκάφος Airbus A320neo.

Πληρωμή: Για οριστικοποίηση της κράτησης χρειάζεται προκαταβολή 800€ με την επιβεβαίωση της
κράτησης. Εξόφληση το αργότερο 20 μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού.

Σημειώσεις για τις τιμές:  Όλες οι τιμές είναι ανά άτομο για το σύνολο των περιλαμβανομένων

Σε δίκλινο / τρίκλινο : εσύ και η παρέα σου σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο.

Solo Traveller: Ειδικότητα μας! Αν δεν μπορεί να έρθει η παρέα σου μην ανησυχείς καθόλου! Έτσι κι
αλλιώς θα γίνουμε αμέσως μια ομάδα – παρέα που δεν τελειώνει την τελευταία μέρα του ταξιδιού. Το
δωμάτιο σου θα είναι δίκλινο (σπάνια τρίκλινο) με άτομο του ίδιου φύλου. Τώρα η απόφαση για ένα
ονειρικό ταξίδι είναι μόνο δική σου.. Join us!

Μονόκλινο: Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας αλλά να έχεις αποκλειστικά δικό σου δωμάτιο? Είναι
λίγο πιο ακριβό, αλλά γίνεται!

Νο flight: Περιλαμβάνουν όλες τις παροχές εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια και τη μεταφορά από/
προς αεροδρόμιο. Ταξίδεψε από όποιο μέρος του κόσμου επιθυμείς, βγάλε μόνος σου ή με τη βοήθεια
μας τα αεροπορικά εισιτήρια και συνάντησέ μας την 1η ημέρα του ταξιδιού! Πριν προχωρήσεις σε
κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, επικοινώνησέ μαζί μας, για να σου επιβεβαιώσουμε ότι η
αναχώρηση είναι εγγυημένη. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για πτήσεις εσωτερικού/εξωτερικού
που έχουν κλειστεί από πλευράς του ταξιδιώτη.

EXTRA / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Blue lagoon: 80€
Glacier hiking: 110€
Ice cave: 130€
Whale watching: 90€

Οι προαιρετικές δραστηριότητες δηλώνονται κατά την κράτηση και εξοφλούνται την πρώτη ημέρα του ταξιδιού.
Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων, ενώ δεν περιλαμβάνεται και το κόστος
μεταφοράς από/προς τα εκεί.
 

ΤΙΜΕΣ NO FLIGHT

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛIΝΟ/ΤΡΙΚΛΙΝΟ 
SOLO TRAVELLER

ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛ.

7 ΗΜΕΡΕΣ
9/9  Reykjavik:  Hotel  Muli  3* 

 
Hella:  Hotel  Stracta 3*

 
Rjupnavel l i r :  The hut

950 1300

7 ΗΜΕΡΕΣ
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990 1500

7 ΗΜΕΡΕΣ
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1050 1400


