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Η ομάδα μας έχει πραγματοποιήσει αρκετές φορές το ταξίδι στην Ισλανδία. Όπως και 
να το κάνουμε νιώθει αυτοπεποίθηση για το ταξίδι που σου έχει ετοιμάσει. Ένα ταξίδι 
διαφορετικό από αυτά που έχεις ίσως συνηθίσει. Εάν έχεις γυρίσει σχεδόν όλη την 
Ευρώπη και θέλεις να δεις κάτι διαφορετικό στη Γηραιά ήπειρο, τότε η Ισλανδία είναι 
ο προορισμός σου. Παρόλο που βρίσκεται στην Ευρώπη, τίποτα δεν τη θυμίζει. Στο 
ταξίδι μας στην Ισλανδία θα επισκεφθούμε τοποθεσίες, που μεταξύ μας, δεν θα 
μπορέσεις με τίποτα να συγκρατήσεις τα ονόματά τους καθώς θυμίζουν γλωσσοδέτες, 
αλλά θα τα θυμάσαι για πολύ καιρό, γιατί οι εικόνες που θα δεις θα σε 
εντυπωσιάσουν. 

 Blue Lagoon 
 Snowmobile 
 Ice caving 
 Diamond beach 
 Pingvellir – Gullfoss – Geysir 
 BBQ 
 Διαμονή σε Καταφύγιο 
 Βουτιά στις θερμές πηγές 
 Καταρράκτης Seljalandsfoss 
 Reynisfjara Black Sand Beach 
 Snorkeling ανάμεσα από τεκτονικές πλάκες 
 Βουτιά σε θερμές πηγές (καταφύγιο) 

Εκδρομή στην Ισλανδία:  

1η ημέρα: Αναχώρηση για Ρέικιαβικ  

Η ομάδα μας κατεβαίνει στο εργαστήριό της κι έχοντας αφαιρέσει οποιονδήποτε 
κίνδυνο 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. Μόλις φτάσουμε, επιβιβαζόμαστε στο 
λεωφορείο και πηγαίνουμε προς το ξενοδοχείο για να τακτοποιηθείς και να 
ξεκουραστείς. 

2η ημέρα: Snowmobile – Langjökull – Ice caving   

Όταν σκέφτεσαι χιόνι και διασκεδαστική περιπέτεια, τι σου έρχεται στο μυαλό; 
Σε εμάς έρχεται, το snowmobile! Στην Ισλανδία, αυτή η δραστηριότητα είναι ακόμα 
πιο συναρπαστική, καθώς βρίσκεσαι πάνω σε παγετώνα με ένα τοπίο που σου 
δημιουργεί ηρεμία! Οι πιστοποιημένοι οδηγοί αφού πρώτα σου δώσουν τον 
κατάλληλο εξοπλισμό και σου κάνουν μια ενημέρωση για την ασφάλειά σου, θα σου 
δώσουν τα “φώτα τους” για το πώς να οδηγήσεις το όχημα. Είναι πολύ απλό ακόμα 



και για αρχάριους, επομένως αν δεν έχεις εμπειρία μην ανησυχείς. Μόλις φτάσουμε 
στο Langjökull, ο Ισλανδός φίλος μας, θα σου πει ό,τι χρειάζεται να γνωρίζεις για 
τους παγετώνες. Στη συνέχεια, 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. 

3η ημέρα: Gullfoss – Geysir – Pingvellir   

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 η Ισλανδία είναι ό,τι πιο ιδιαίτερο 
έχετε δει! Για τους λάτρεις της μεγάλης οθόνης, το συγκεκριμένο σημείο 
χρησιμοποιήθηκε σαν τοποθεσία του Game Of Thrones. Εδώ όμως, εάν είσαι αρκετά 
τολμηρός, μπορείς να ζήσεις μια εμπειρία που δεν μπορείς να τη ζήσεις πουθενά 
αλλού. Μπορείς να κολυμπήσεις ανάμεσα σε δύο ηπείρους! Το Silfra παρέχει την 
καλύτερη υποβρύχια ορατότητα από κάθε άλλη τοποθεσία καταδύσεων στον 
κόσμο! Το νερό σαφώς και είναι παγωμένο (περίπου 2-4 βαθμούς), αλλά με την 
πλήρως μονωμένη στεγανή στολή που θα φοράς, θα μπορέσεις να προστατευτείς 
κάπως από το κρύο. Φυσικά πριν κάνεις τη βουτιά σου, θα σου δοθούν ο απαραίτητος 
εξοπλισμός, αλλά και οδηγίες από τον εκπαιδευτή. Μόλις “στεγνώσουμε” 
συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Η Ισλανδία έχει καταρράκτες, πολλούς καταρράκτες. 
Εμείς επίσης έχουμε πάει σε καταρράκτες της Ισλανδίας, πολλούς καταρράκτες. Στο 
ταξίδι αυτό όμως επιλέξαμε να σε πάμε στους καλύτερους. Ένας λοιπόν από αυτούς 
είναι ο Gullfoss, που κανείς δεν τον 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 τη διαμονή μας για ξεκούραση. 

4η ημέρα: Landmannalaugar – Πεζοπορία στη γύρω περιοχή – BBQ – 
Διαμονή στο Καταφύγιο – Βουτιά στις θερμές πηγές – Northern Lights  

Σήμερα θα διασχίσουμε ποτάμια και κοιλάδες, προκειμένου να φτάσουμε στο 
Landmannalaugar, ένα οργανωμένο καταφύγιο… στη μέση του πουθενά! 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! Μετά το γεύμα, έρχεται επιτέλους η ώρα της χαλάρωσης. 
Μπύρες, κρασί και κουβεντούλα, χαζεύοντας το χιονισμένο τοπίο τριγύρω μας, μέχρι 
να έρθει η στιγμή που θα μπούμε μέσα στην φυσική μας πισίνα. Η Ισλανδία, 
φημίζεται για τις θερμές πηγές της και στο καταφύγιο υπάρχει μία από αυτές! 
Φαντάσου λοιπόν εσένα να είσαι στη θερμή πηγή, να απολαμβάνεις τη μπύρα σου 
στους 40 βαθμούς με 0 βαθμούς Κελσίου τριγύρω. 
 
 
 



5η ημέρα:  Καταρράκτης Seljalandsfoss – Skogafoss – Reynisfjara 
Black Sand Beach – Diamond beach  

Ξυπνάμε το πρωί μέσα στη χιονισμένη πεδιάδα και ετοιμάζουμε το πρωινό μας εκεί, 
ενώ στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο προς το Νότο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
κάνουν το πρωινό θεραπευτικό λουτρό τους στις θερμές πηγές. Φεύγουμε από το 
καταφύγιο, διασχίζουμε και πάλι τα Highlands. Επόμενη στάση το 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, 
για να αντικρίσουμε τα κύματα του παγωμένου Ατλαντικού,στη Diamond Beach, εκεί 
που τεράστια κομμάτια πάγου θα σε δελεάσουν να κάτσεις πάνω τους. Μία μάλλον 
κακή ιδέα, καθώς είναι επικίνδυνο! Αν δεν έχεις δει ακόμα το Βόρειο Σέλας, μην 
απογοητεύεσαι! Όσο είμαστε εκτός Ρέικιαβικ, οι πιθανότητες να το δούμε σήμερα 
είναι μεγάλες! 

6η ημέρα: Περιήγηση στο Ρέικιαβικ – Ρέικιαβικ by night  

Ήρθε όμως η ώρα να επιστρέψουμε προς το Ρέικιαβικ. Αφού τακτοποιηθείς, θα 
περιηγηθούμε στην πόλη. Από αξιοθέατα εδώ που τα λέμε δεν έχει και πολλά! Αυτό 
βέβαια δεν έχει καμία σημασία, καθώς πιστεύουμε ότι παντού υπάρχει κάτι που θα 
σου αρέσει. 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. Το βραδάκι θα βγούμε σε κάποιο από τα μπαράκια του Ρέικιαβικ, για να 
απολαύσουμε τη μπύρα μας. 

7η ημέρα: Ελεύθερη μέρα στο Ρέικιαβικ – Blue Lagoon – Αναχώρηση 
για Ελλάδα 

Σήμερα θα έχεις ελεύθερο χρόνο 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. Πολύ κοντά στο αεροδρόμιο 
βρίσκεται ένα από τα 25 θαύματα της φύσης, το Blue Lagoon. Έτσι πριν πάρουμε την 
πτήση της επιστροφής, θα χαλαρώσει σε αυτά τα ιαματικά λουτρά με σις πιο 
σύγχρονες εγκαταστάσεις του κόσμου. Δεν είναι υπερβολή ότι υπάρχουν φυσικές 
πισίνες σχεδόν παντού στην Ισλανδία. Κάθε πόλη, ανεξάρτητα από το πόσο μικρή 
είναι, έχει μια πισίνα. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι οι περισσότερες από αυτές 
τις πισίνες θερμαίνονται γεωθερμικά. Κατά τη διάρκεια των μακρών, σκοτεινών 
χειμώνων και ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες πόλεις και τα χωριά που βρίσκονται 
μακριά από την πρωτεύουσα, όπου δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις, οι πισίνες γίνονται 
σημεία συνάντησης για τους φίλους και την οικογένεια. Στο Blue lagoon, σε αυτό το 
σπα της ηφαιστειακής γης, θα αναζωογονηθείς, πίνοντας το smoothie σου, φορώντας 
τη μάσκα προσώπου σου, ενώ ταυτόχρονα θα απολαμβάνεις την εκπληκτική θέα του 
παγωμένου τοπίου. Μόλις χαλαρώσεις αρκετά, επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και 
κατευθυνόμαστε προς το αεροδρόμιο. Οι εικόνες και οι εμπειρίες που θα ζήσουμε 
κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού θα είναι τόσο έντονες, που κανείς από εμάς δεν 
θα μπορέσει να επιστρέψει στην δουλειά του με ευκολία! 



Περιλαμβάνονται:   

 Αεροπορικά εισιτήρια για το σύνολο των πτήσεων όπως αναφέρονται 
παρακάτω 

 1 προσωπικό αντικείμενο (40 cm x 30 cm x 20 cm) και 1 αποσκευή έως 20kg 
(149 Χ 119 Χ 171) ανά άτομο 

 Διαμονή όπως αναφέρεται παρακάτω 
 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 
 Σύνολο φόρων 
 Μεταφορά με off road truck για την ανάβαση στο καταφύγιο 
 Βarbeque στο καταφύγιο (στη διαδικασία θα βοηθήσουμε όλοι) 
 World Party Traveller Team leader 
 Τοπικός φίλος 
 Ταξιδιωτική ασφάλιση 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

 Κόστος εισόδων σε φυσικά πάρκα και δραστηριότητες. 
 Δημοτικός φόρος διανυκτέρευσης (10€ κατ’ άτομο, στο σύνολο των 

διανυκτερεύσεων). 

Extra δραστηριότητες 

– Blue lagoon: 75€ 

– Snowmobile + ice caving: 260€ 

– Snorkeling ανάμεσα σε τεκτονικές πλάκες: 125€. Για να πραγματοποιηθεί αυτή η 
δραστηριότητα απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 12 άτομα. 

Οι συμμετοχές στις προαιρετικές δραστηριότητες δηλώνονται κατά την εγγραφή σας 
στην εκδρομή και πληρώνονται πριν την αναχώρηση. 

 


