
Adventure Γύρος Ισλανδίας 
8 ημέρες – Εγγυημένες Αναχωρήσεις 

Ταξιδέψτε στον διάσημο Ring Road της Ισλανδίας μέσα σε ένα μικρό group. Δείτε τα 
καλύτερα της Ισλανδίας με τους επαγγελματίες συνεργάτες μας στην Ισλανδία και τους 

έμπειρους τοπικούς ξεναγούς. 

MAΡΤΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 
Αυτό το 8ήμερο ταξίδι είναι πραγματικά ιδανικό για αυτούς που επισκέπτονται την Ισλανδία για πρώτη φορά και 
θέλουν να πάρουν την καλύτερη δυνατή γεύση από τη χώρα. Εξερευνήστε την εκπληκτική χώρα της Ισλανδίας και 
ξεφύγετε από τα συνηθισμένα. Ελάτε κοντά σε έναν λαμπερό παγετώνα, δείτε μοναδικά ηφαίστεια και εκπληκτικούς 
καταρράκτες. Χαλαρώστε στα Λουτρά του Myvatn, δείτε τις φάλαινες στα Βόρεια και συναντήσετε ταξιδιώτες από 
όλο τον κόσμο κρατώντας μοναδικές αναμνήσεις.  
 

Με μια ματιά 
 

Καλύτερη εποχή ταξιδιού : Όλο τον χρόνο      
Γιατί όχι ;... επεκτείνετε τις διακοπές σας για να συμπεριλάβετε χρόνο στο Blue Lagoon  
Διανυκτερεύσεις : 7 
Εκτιμώμενη Τιμή κατά άτομο : από 2395 € τελική τιμή 
Αφετηρία : Ρέυκιαβικ Τερματισμός : Ρέυκιαβικ 
Επίπεδο Φυσικής κατάστασης που απαιτείται : Εύκολο 
 

Highlights 
 
 Εγγυημένες αναχωρήσεις ακόμη και με 2 άτομα 

 Ταξιδέψτε με μικρό group στα highlights της Ισλανδίας παρέα με ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο 

 Δείτε το μοναδικό Ring Road της Ισλανδίας 

 Θαυμάστε τον Χρυσό Κύκλο της Ισλανδίας (Þingvellir, Gullfoss, Geysir) 

 Παγετώνας Vatnajökull  

 Δείτε την Νότια Ακτή (Seljalandsfoss, Skógafoss, Reynisfjara) 

 Εθνικό Πάρκο Skaftafell 

 Παγετώνας Lagoon Jökulsárlón  

 Δείτε τα Λουτρά του Myvatn 

 Καταρράκτες Dettifoss & Goðafoss 

 Επισκεφθείτε το Siglufjörður 

 Απολαύστε τις θερμές πηγές Deildatunguhver 

 Καταρράκτες Hraunfossar 

 Δυνατότητα επέκτασης στο Blue Lagoon 

 
Ένα ταξίδι μια τιμή !!! Οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους 

φόρους αεροδρομίων 260 € 
  



Πρόγραμμα ταξιδιού 
 
Day 1 | Πτήση για Reykjavík – Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Πτήση για Ρέυκιαβικ. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση και προετοιμασία για τον 
Γύρο της Ισλανδίας. 
Διαμονή στο ξενοδοχείο Island 4* στο Reykjavík η παρόμοιο 
 
 

Day 2 | Χρυσός Κύκλος & Νότια Ακτή  
Απόσταση που θα διανύσουμε: 290 km 
Η εμπειρία σας ξεκινάει με την παραλαβή σας από το ξενοδοχείο σας 
στο Ρέυκιαβικ στις 08.00π.μ. το πρωί. Όλη η διαδικασία κρατάει 30 
λεπτά μέχρι να παραλάβουμε και τους υπόλοιπους συνταξιδιώτες σας. 
Την πρώτη ημέρα θα εστιάσουμε στην εξερεύνηση των αξιοθέατων του 
διάσημου Χρυσού Κύκλου (Golden Circle). Θα επισκεφθούμε το 
Þingvellir National Park το οποίο έχει χαρακτηριστεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco για τη γεωλογική και 
ιστορική του σημασία. Εδώ οι Ισλανδοί ίδρυσαν την πρώτη τους Βουλή 
το 930 Alþingið, μια από τις πρώτες δημοκρατικές κυβερνήσεις στον 
κόσμο. Ο εκάστοτε ομιλητής είχε ένα μοναδικό σκηνικό από πίσω του, 
καθώς στεκόταν μπροστά σε έναν μοναδικό βράχο. Ο επόμενος σταθμός μας θα είναι το Geysir το οποίο 
επί της ουσίας είναι η θερμή πηγή που έδωσε το όνομά της σε αυτό το φαινόμενο όταν υιοθετήθηκε η 
αγγλική λέξη «geyser». Δείτε τη θερμή πηγή Strokkur να εκτινάσσει στον αέρα ζεστό νερό και ατμό κάθε 
λίγα λεπτά και θα θαυμάστε τις μοναδικές φούσκες. Θα συνεχίσουμε στον καταρράκτη Gullfoss όπου θα 
δείτε την ονειρική χρυσαφένια ομίχλη που δημιουργείται από το νερό, καθώς ο Hvítá (ο Λευκός Ποταμός) 
πέφτει κάτω από τον Langjökull (τον Μεγάλο Παγετώνα). Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο μας κοντά στο 
χωριό Vik, θα επισκεφθούμε τους καταρράκτες Seljalandsfoss & Skógafoss. Ο καταρράκτης 
Seljalandsfoss  είναι πολύ ασυνήθιστος, επειδή κάποιος μπορεί να σταθεί από πίσω του, δίνοντας στον 
επισκέπτη ένα μοναδικό πλεονέκτημα. 
 

Διαμονή στο ξενοδοχείο Dyrholaey κοντά στο χωριό VIK η παρόμοιο 
 
 
 

Day 3 | Vík – Skaftafell – Εθνικό Πάρκο Vatnajökull – Jökulsárlón Glacier Lagoon – Höfn 
Απόσταση που θα διανύσουμε : 280 km 
Μετά το πρωινό θα εξερευνήσουμε την παραλία Reynisfjara  με τη 
μαύρη άμμο και τις μοναδικές κορυφές Reynisdrangar και θα 
επισκεφθούμε το σπήλαιο των βασαλτών. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε προς τους παγετώνες. Θα περάσουμε από τον 
ξακουστό παγετώνα Mýrdalsjökull, ο οποίος είναι το σπίτι ενός από τα 
πιο διάσημα ηφαίστεια κάτω από τον πάγο, του Katla. Σε συνθήκες 
καλής ορατότητας θα πάρετε μια εικόνα της λάβας. Θα θαυμάσετε τα 
αποτελέσματα από παλιότερες ηφαιστειακές εκρήξεις, καθώς 
διαπερνάμε το πεδίο λάβας Eldhraun, με κατεύθυνση το 
Skaftafell στο Εθνικό Πάρκο Vatnajökull. Το Skaftafell  είναι μια 
πραγματική όαση με πράσινα δάση σημύδας και πλούσια βλάστηση, 
ένα καταπράσινο κόσμημα στη μέση της μαύρης ερήμου. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία για 
περπάτημα 3 ωρών στον παγετώνα, συνοδευόμενοι από ειδικό ξεναγό σε ένα μονοπάτι του παγετώνα 
Vatnajökull, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.  Στη συνέχεια θα δούμε τον περίφημο παγετώνα Jökulsárlón 
Glacier Lagoon.  Θαυμάστε τη μαγευτική λιμνοθάλασσα γεμάτη με πάγο και δείτε τη διάσημη Diamond 
Beach. Θα νοιώσετε σαν να είστε σε σκηνικό ταινίας. Μη ξεχνάτε ότι εδώ γυρίστηκαν σκηνές του James 
Bond. Η διαμονή μας θα γίνει στην περιοχή Höfn, ευρύτερα γνωστή ως η πρωτεύουσα του αστακού της 
Ισλανδίας. 
 

Διαμονή στο ξενοδοχείο Hofn-Inn στην περιοχή Höfn  η παρόμοιο 
 
 
 
 
 
 



 
Day 4 | Aνατολικά Fjords –  Καταρράκτες Hengifoss & Litlanesfoss – Djúpivogur –  Egilsstaðir 
Απόσταση που θα διανύσουμε : 236 km 
Σήμερα θα ανακαλύψουμε τα Ανατολικά Φιόρδς της Ισλανδίας. 
Συνεχίζουμε την πορεία μας κατά μήκος της ακτογραμμής, περνώντας 
στενούς δρόμους γύρω από τη Hvalnes, μία εκπληκτική χερσόνησο. Θα 
σταματήσουμε στο Djúpivogur, ένα παραδοσιακό μικρό ψαροχώρι. 
Εκεί θα κάνουμε μια αναζωογονητική πεζοπορία προς στον Hengifoss, 
τον δεύτερο ψηλότερο καταρράκτη της Ισλανδίας (128μ) και επίσης 
θα δούμε τον καταρράκτη Litlanesfoss, ο οποίος πλαισιώνεται από 
γιγάντιες εξαγωνικές στήλες βασάλτης. Η πεζοπορία διαρκεί περίπου 3 
ώρες. Θα δείτε ένα πανέμορφο φαράγγι όπου τα στρώματα από 
ηφαιστειακές εκρήξεις στην αρχαιότητα μπορούν να φανούν στο 
πολύχρωμο πρόσωπο του βράχου. Τέλος θα καταλήξουμε στο Egilsstaðir όπου θα περάσουμε τη νύχτα μας 
σε ξενοδοχείο της περιοχής. 
Διαμονή στο ξενοδοχείο Valaskjalf στο Egilsstaðir  η παρόμοιο 
 
 
 
Day 5 | Καταρράκτης Dettifoss –  Θερμά Λουτρά Mývatn –  Καταρράκτης Goðafoss –  Akureyri 
Απόσταση που θα διανύσουμε : 346 km 
Σήμερα θα κατευθυνθούμε προς το Βορρά της Ισλανδίας. Από το 
Egilsstaðir οδηγούμαστε μέσα από την ερημιά της Möðrudalur, της 
ψηλότερης φάρμας στην Ισλανδία για πολλές γενιές, όπου πλέον 
βρίσκεται ένα εστιατόριο στα 469 μέτρα. Θα σταματήσουμε στον 
Dettifoss, τον πιο ‘’δυνατό’’ καταρράκτη της Ευρώπης, όπου η ογκώδης 
ροή του θα σας εντυπωσιάσει. Έπειτα θα εξερευνήσουμε τα μυστικά 
τοπία γύρω από τη λίμνη στο Mývatn  και από εδώ αρχίζει ο 
σουρεαλισμός καθώς κατευθυνόμαστε στη γεωθερμική περιοχή 
Námaskarð. Το σκηνικό εκπληκτικό με θερμές πηγές και το νερό και οι 
ατμοί να αναβλύζουν μοναδικά. Το θαύμα συνεχίζεται όταν 
επισκεπτόμαστε τον κρατήρα Hverfjall και τους μοναδικούς σχηματισμούς από λάβα Dimmuborgir, γνωστοί 
και ως τα Σκοτεινά Κάστρα. Επόμενη μας στάση τα θερμά λουτρά του Mývatn, αυτά που οι Ισλανδοί 
αποκαλούν Jarðbóðin επειδή το ζεστό νερό έρχεται κατευθείαν μέσα από τη γη. Εδώ θα σας δοθεί η 
ευκαιρία να κάνετε μοναδικά θερμά λουτρά στις πισίνες. (Extra δραστηριότητα που προτείνουμε να την 
κλείσετε εκ των προτέρων). Εδώ μπορείτε να κάνετε λουτρά στο φυσικό αλκαλικό νερό με θερμοκρασίες 
36 – 40 C. Για αυτούς που δεν θα επιλέξουν τα λουτρά θα έχουν την ευκαιρία για χαλάρωση στην 
καφετέρια όπου μπορούν να θαυμάσουν μοναδική θέα. Ο άγριος και σχηματισμένος σε σχήμα ημισελήνου 
καταρράκτης Goðafoss, είναι η τελευταία μας στάση για σήμερα πριν κατευθυνθούμε στο Eyjafjörður, 
πανέμορφο φιόρδ με ψηλά βουνά. Η διαμονή μας απόψε θα γίνει σε ξενοδοχείο κοντά στο Akureyri. 
Διαμονή στο ξενοδοχείο Dalvik κοντά στο Akureyri η παρόμοιο 
 
 
 
Day 6 | Παρατήρηση φαλαινών στο Dalvík – Siglufjörður  – Χερσόνησος Tröllaskagi – Bifröst 
Απόσταση που θα διανύσουμε : 360 km 
Μετά το πρωινό θα κάνουμε μια σύντομη στάση στο Akureyri, την 
Πρωτεύουσα του Βορρά. Έπειτα περνώντας ανάμεσα από το φιόρδ 
Eyjafjörður θα καταλήξουμε στο Dalvik. Από το τοπικό γραφικό λιμάνι 
θα πάρουμε το πλοίο για το 3-ωρο ταξίδι μας όπου καλώς εχόντων των 
πραγμάτων θα παρατηρήσουμε φάλαινες, δελφίνια και μερικές φορές 
μέχρι και όρκες-δολοφόνους. Φάλαινες βλέπουμε στα 98% των 
ταξιδιών μας εδώ. Ελπίζουμε να είστε μέσα στους τυχερούς. Θα έχετε 
την ευκαιρία να δοκιμάσετε την τύχη σας στην αλιεία και επίσης να 
γευθείτε υπέροχα φρέσκα ψάρια. Όταν βγούμε πάλι στην ξηρά 
κατευθυνόμαστε προς το Siglufjörður, ένα γοητευτικό ψαροχώρι με 
πλούσια ιστορία. Στις αρχές του 20ου αιώνα η κοινότητα έγινε η πρωτεύουσα της αλιείας ρέγγας του 
Ατλαντικού. Η περιήγηση γύρω από τη χερσόνησο Tröllaskagi θα σας δείξει μερικά από τα πιο εκπληκτικά 



σκηνικά της Ισλανδίας. Εδώ θα δείτε πως είναι η ζωή στα χωριά της Ισλανδίας. Στο τέλος θα καταλήξουμε 
στο Bifröst, μια μικρή πανεπιστημιούπολη για τη διανυκτέρευση μας. 
Διαμονή στο ξενοδοχείο Laugarbakki κοντά στο Bifröst η παρόμοιο 
 
 
Day 7 | Borgarfjörður – Reykholt – Hraunfossar – Hvalfjörður – Reykjavík 
Απόσταση που θα διανύσουμε : 200 km 
Η τελευταία ημέρα μας βρίσκει στη Δυτική Ισλανδία, μια περιοχή που 
το Lonely Planet ανακήρυξε έναν από τους καλύτερους προορισμούς 
παγκοσμίως για το 2016. Θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη πεζοπορία 
στον ηφαιστειακό κρατήρα Grábrók. Σε μια καθαρή μέρα θα δείτε 
μοναδική θέα στη λάβα που καλύπτει όλη την περιοχή. Το 
Borgarfjörður έχει πολλά αξιοθέατα και εδώ θα εστιάσουμε σήμερα. 
Θα σταματήσουμε στη θερμή πηγή Deildartunguhver , στον θρυλικό 
καταρράκτη Barnafoss και στον καταρράκτη Hraunfossar. Στη 
συνέχεια το γραφικό Reykholt, σπίτι του Snorri Sturluson, Ισλανδού 
ιστορικού, δικηγόρου, πολιτικού, ποιητή και συγγραφέα.  Στο τέλος 
οδηγώντας γύρω από το γραφικό φιορδ Hvalfjörður , θα καταλήξουμε στο Ρέυκιαβικ γύρω στις 5 με 6 το 
απόγευμα. 
Διαμονή στο ξενοδοχείο Island 4* στο Reykjavík η παρόμοιο 
 
Day 8 | Reykjavík – Πτήση επιστροφής 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ρέυκιαβικ για την πτήση της επιστροφής. 
 

 
Tip ! Παρατείνεται το ταξίδι σας με διαμονή στο εκπληκτικό Blue Lagoon της Ισλανδίας. 
 
 
Παρατηρήσεις: 
Αυτά τα εκπληκτικά αξιοθέατα που θα δούμε κατά τη διάρκεια του tour είναι ο κεντρικός πυρήνας της εκδρομής, 
αλλά η Ισλανδία έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει για κάθε εποχή του χρόνου και υπάρχουν κάποια extras 
ανάλογα με την εποχή. 
 
Από το τέλος Αυγούστου μέχρι τον Απρίλιο υπάρχει η πιθανότητα να δούμε το Βόρειο Σέλας με τα μαγικά χρώματα 
στον ουρανό. Το χειμώνα υπάρχει επίσης επίσκεψη σε σπήλαιο από πάγο. Το καλοκαίρι ο Αρκτικός ήλιος βασιλεύει 
και αντανακλά στις ακτογραμμές. Στα ανατολικά εάν είμαστε τυχεροί θα δούμε μονοπάτια με ταράνδους.  
 

Εδώ θα δείτε στα αγγλικά κάθε πιθανή λεπτομέρεια για αυτό το ταξίδι. (Ρουχισμός, καιρός κτλ) 
 

Ένα ταξίδι μια τιμή !!! Οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων 260 € 
 
Τιμές & Παροχές  
 

Αναχωρήσεις Εarly 
Booking 

Κανονική τιμή 
σε δίκλινο 

02, 09/ΜΑΡ 2395 € 2495 €
23/ΜΑΡ & 

6/AΠΡ 2495 € 2595 € 

20/ΑΠΡ 2695 € 2795 €
11/ΜΑΙ 2495 € 2595 € 

25/ΜΑΙ 2595 € 2695 € 
15, 29/ΙΟΥΝ 

& 06, 20/ΙΟΥΛ 2795 € 2895 € 

3/ΑΥΓ 2695 € 2795 €
17, 31/ΑΥΓ 2595 € 2695 € 

14, 28/ΣΕΠ 2495 € 2595 € 

12, 26/ΟΚΤ 2395 € 2495 € 

Περιλαμβάνονται: 
- Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα για Ρέυκιαβικ μέσω ενδιάμεσου σταθμού 
όπως αναφέρονται παρακάτω 
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
- Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο 
- 20 kg αποσκευή ο καθένας και 8 kg χειραποσκευή. 
- 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  
- Πρωινό καθημερινά 
- Τοπικός Αγγλόφωνος αρχηγός – ξεναγός κατά τη διάρκεια της εκδρομής 
- Ειδικοί ξεναγοί για τις πεζοπορίες στους παγετώνες 
- Μεταφορές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με Minibus 
- Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας 
- Free Wifi στο λεωφορείο 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 
- Οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο 
- Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, πάρκων, θεαμάτων κτλ. 
- Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
Σημείωση : Η εταιρεία που διοργανώνει το ταξίδι έχει δικαίωμα να αλλάξει τη ροή του 
προγράμματος ένα κριθεί σκόπιμο λόγω καιρικών συνθηκών. Επίσης λόγω των πολύ λίγων επιλογών 
διαμονής στην Ισλανδία, βάσει διαθεσιμότητας μπορεί να αλλάξει λίγο το πρόγραμμα. Σε κάθε 
περίπτωση το πρόγραμμα θα εκτελεστεί με απόλυτη επιτυχία. 

Η Εarly Βooking Offer ισχύει για κρατήσεις έως 40 ημέρες πριν την αναχώρηση 



Για αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο & Λάρνακα 
επικοινωνήστε μαζί μας. 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ BRITISH AIRWAYS ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 2,9 & 23/ΜΑΡ 
-> ΑΘΗΝΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ HEATHROW          08.00-10.05 
-> ΛΟΝΔΙΝΟ HEATHROW – ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ     14.30-17.45 
<- ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ – ΛΟΝΔΙΝΟ HEATHROW     11.30-14.35 
<- ΛΟΝΔΙΝΟ HEATHROW – ΑΘΗΝΑ          19.25-01.05 
*Οι ώρες είναι τοπικές 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ LUFTHANSA ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  
6,20/AΠΡ & 11,25/ΜΑΙ & 15/ΙΟΥΝ & 28/ΣΕΠ & 12/ΟΚΤ 
-> ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ          08.15-10.15 
-> ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ     11.20-13.00 
<- ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ     13.55-19.25 
<- ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΑΘΗΝΑ          20.35-00.20 
*Οι ώρες είναι τοπικές 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ SAS SCANDINAVIAN ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 29/IOYN & 3/ΑΥΓ 
-> ΑΘΗΝΑ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ          13.35-15.50 
-> ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ     17.30-18.40 
<- ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ     07.45-12.55 
<- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ  – ΑΘΗΝΑ         16.15-20.25 
*Οι ώρες είναι τοπικές 
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ SAS SCANDINAVIAN ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 6,20/ΙΟΥΛ  
-> ΑΘΗΝΑ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ          13.15-15.20 
-> ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ     17.30-18.40 
<- ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ     09.55-15.00 
<- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ  – ΑΘΗΝΑ         16.15-20.25 
*Οι ώρες είναι τοπικές 
 ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ SAS SCANDINAVIAN ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 17,31/AYΓ & 14/ΣΕΠ 
-> ΑΘΗΝΑ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ          13.35-15.50 
-> ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ – ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ     17.30-18.40 
<- ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ – ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ    07.35-12.40 
<- ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ – ΑΘΗΝΑ         16.45-21.25 
*Οι ώρες είναι τοπικές 
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ KLM & ΙCELANDAIR ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 26/OKT 
-> ΑΘΗΝΑ – AMΣΤΕΡΝΤΑΜ          06.00-08.30 
-> AMΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ     13.55-15.05 
<- ΡΕΥΚΙΑΒΙΚ – AMΣΤΕΡΝΤΑΜ     07.40-11.50 
<- AMΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΘΗΝΑ          12.35-16.45 
*Οι ώρες είναι τοπικές 

 

Δεν σας βολεύει η ημερομηνία αναχώρησης; Ρωτήστε μας για τις εναλλακτικές που έχετε !!! 


