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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

Αν αναρωτιέστε πώς ζουν οι άνθρωποι στις βόρειες εσχατιές της Ευρώπης και πώς καταφέρνουν 

να δαμάζουν τη φύση και να συμφιλιώνονται με τους αιώνιους πάγους, τότε σίγουρα πρέπει να 

ταξιδέψετε στην Ισλανδία. Η απεραντοσύνη της παγωμένης θάλασσας σας προσκαλεί στα μικρά 

ψαροχώρια της Ισλανδίας για να ζήσετε μαζί με τους κατοίκους τους μια καθημερινότητα που δεν 

είχατε ποτέ φανταστεί πως υπάρχει. Τις εικόνες συμπληρώνει η εντυπωσιακή φύση με τα διάσημα 

Γκέιζερς, τους επιβλητικούς καταρράκτες και φυσικά τον μεγαλύτερο παγετώνα της Ευρώπης.  

 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 
 

 

…πληρέστατο οδοιπορικό της Ισλανδίας για να σας μείνει αξέχαστη… 

 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ δρομολόγια πτήσεων με SAS Scandinavian Airlines 

Αθήνα Οσλο Ρεϋκιαβικ 

Ρέυκιαβικ Κοπεγχάγη Αθήνα 

 

 Διαμονή σε επιλεγμένα 4* ξενοδοχεία και εξαιρετικές πανσιόν στην βόρεια Ισλανδία 

Icelandair Natura hotel / Ρέυκιαβικ  

Brekka Guest house / Βόρεια Ισλανδία   

Hofn hotel / Χόφν  

Klaustur hotel / Βικ 

Edda Plus / Ακουρέιρι 

 

 

 Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία 

 Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία 

 Είσοδος και πετσέτα στην γαλάζια λίμνη στο Ρεϋκιαβικ, γνωστή για τις ιαματικές της ιδιότητες 

 Επίσκεψη στο Εθνικό πάρκο Σκάφταφελ με τον παγετώνα Βατναγιογκούλ και βόλτα με 

αμφίβιο στη Λιμνοθάλασσα Γιοκούλσαρλον 

 Οδοιπορικό στην Νότια Ισλανδία με Γκέισιρ Γκουλφος Θινκβελλίρ Σκόγκαρ Βικ Χοφν 

 Ανατολικά Φιόρδς, Εγκίλσταντιρ, Λίμνη Μάιβατν  

 Εμπερία μοναδική για κυνήγι Φαλαινών στο Χούσαβικ  

 Βόρειες ακτές της Ισλανδίας: Γκονταφος, Ειγιαφιόρδ, Ακουρέιρι, Μπλόντουος 

 Θα θαυμάσουμε το επιβλητικό ηφαίστειο Γκράμπροκ και τους καταρράκτες Γκλάννι 

 ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός συνοδός σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού  
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 …εσείς το ξέρατε; 

Η Ισλανδία είναι μία νεαρή γεωλογικά περιοχή, η οποία βρίσκεται πάνω στη μεσοωκεάνεια ράχη 

του Ατλαντικού. Η θέση αυτή σημαίνει έντονη γεωλογική δραστηριότητα και μεγάλο 

αριθμό ηφαιστείων, όπως τα Χέκλα (Hekla), Ελντγκιάου (Eldgjá), Χερδουμπρέιδ (Herðubreið) 

καιΈλντφετλ (Eldfell). Το νησί είναι ένα από τα δύο μέρη παγκόσμια, στα οποία η μεσοωκεάνια 

ράχη ανέρχεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης 

έρευνας των σχηματισμών της. Στην Ισλανδία υπάρχει επίσης πληθώρα από 

γκέιζερ(θερμοπίδακες), με πιο γνωστά το Γκέιζερ (από το οποίο προέρχεται η διεθνής ονομασία 

του θερμοπίδακα) και το Στρόκουρ (Strokkur). Μετά από μία περίοδο αδράνειας, το Γκέιζερ 

επανήλθε ενεργά μετά από τους σεισμούς του 2000. Με το δυναμικό της γεωθερμίας να υφίσταται 

έντονη εκμετάλλευση, αλλά και επειδή πολλοί ποταμοί και καταρράκτες είναι κατάλληλοι για 

υδροηλεκτρικά έργα, οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν πρόσβαση σε θερμό νερό και θέρμανση από 

φυσικές πηγές. Όπως είναι φυσικό, το κλίμα είναι ψυχρό και το 10% της έκτασης του νησιού είναι 

καλυμμένο από παγετώνες. Παρόλα αυτά, το Ρεύμα του Κόλπου περνάει από τις ακτές της χώρας 

και κάνει το κλίμα κάπως πιο ήπιο. Τα καλοκαίρια είναι ξηρά και δροσερά, ενώ οι χειμώνες σχετικά 

ήπιοι, για το γεωγραφικό πλάτος της χώρας, και με αρκετά ισχυρούς ανέμους. Η μέση 

θερμοκρασία στην πρωτεύουσα Ρέικιαβικ είναι 11˚C τον Ιούλιο και -1 C το Φεβρουάριο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AD%CE%BA%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BD%CF%84%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CE%AC%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B5%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AD%CE%B9%CE%B4&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BB%CE%BD%CF%84%CF%86%CE%B5%CF%84%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CE%B9%CE%B6%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2000
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CE%BA
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ  
γκέιζερ, ηφαίστεια, παγετώνες  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ημέρα 1η: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Ρέυκιαβικ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας και πτήση για το Ρέυκιαβικ μέσω ενδιάμεσου 

σταθμού.Άφιξη νωρίς το απόγευμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας στο Κέφλαβικ και 

μεταφορά στη πρωτεύουσα Ρέυκιαβικ. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο και αμέσως μετά ο βραδινός 

μας περίπατος στο κέντρο της σχετικά μικρής σε πληθυσμό, αλλά διάσημης για τη ζωντάνια και 

την έντονη νυχτερινή της ζωή, πρωτεύουσας της νησιωτικής χώρας, αποτελεί την καλύτερη 

εισαγωγή στη ξεχωριστή κουλτούρα και ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. 

 

Ημέρα 2η: Ρέυκιαβικ – Γκέισιρ –  Γκουλφος – Θινκβελλίρ – Σκόγκαρ –  Βικ 

Πρωινή αναχώρηση για τη περιοχή του διάσημου Γκέισιρ, του Μεγάλου Πίδακα, ο οποίος έδωσε 

το όνομα του να χαρακτηρίζει τους θερμοπίδακες παγκοσμίως. Πρώτα ο ίδιος ο Γκέισιρ και 

αμέσως μετά ο Στρόκουρ, που εκτοξεύει το θερμό νερό 30μ σε ύψος μαζί με τις θερμές πηγές 

που τους περιστοιχίζουν συνθέτουν έν υπέροχο, ξεχωριστό τοπίο, ενδεικτικό της απαράμιλλης 

ομορφιάς της φύσης της Ισλανδίας. Οι εκπλήξεις όμως δεν τελειώνουν εδώ, αμέσως μετά μας 

περιμένει ο επιβλητικός Γκουλφος, ο «Χρυσός» καταρράκτης που αποτελεί ένα από τα 

διασημότερα σημεία της νησιωτικής χώρας. Αμέσως μετά μας περιμένει η παγκοσμίως διάσημη 

περιοχή του Θίνκβελιρ που όχι μόνο είναι το πιο ιστορικό σημείο του νησιού μιας και εδώ 

βρίσκεται το παλαιότερο δημοκρατικό σε συνεχή λειτουργία κοινοβούλιο της παγκόσμιας 

ιστορίας, που ιδρύθηκε το 930, αλλά είναι και το σημείο που συνατούνται οι τεκτονικές πλάκες 

της Βορείου Αμερικής και της Ευρασίας. Ο μοναδικός αυτός συνδιασμός Πολιτικής Ιστορίας και 

Γεωλογικών Φαινομένων κάνουν το μέρος πραγματικά μοναδικό.Στη συνέχεια αφού διατρέξουμε 

τις ακτές της Νότιας Ισλανδίας και αφού απολαύσουμε ακόμη δύο όμορφους καταρράκτες, τον 

Σελιαλάντ και τον ιδιαίτερα φωτογενή Σκόγκα, καθώς και τη προστατευόμενη περιοχή του 

Ντιρολέυ, όπου έχουν τις φωλιές τους εκατοντάδες σπάνια πτηνά, καταλήγουμε στο γραφικό 

ψαροχώρι Βικ, στην ευρύτερη περιοχή του οποίου θα διανυκτερεύσουμε. 

 

Ημέρα 3η: Βικ - Εθνικό πάρκο Σκάφταφελ – Λιμνοθάλασσα Γιοκούλσαρλον – Χοφν 

Αμέσως μετά το πρωινό αναχωρούμε για τη περιοχή ‘Ελντρον όπου καταγράφηκε η μεγαλύτερη 

ροή λάβας στη παγκόσμια ιστορία. Στη συνέχεια προσεγγίζουμε το Εθνικό πάρκο Σκάφταφελ ή 

Βάτναγιοκουλ όπως είναι επίσης γνωστό.Είναι από τα τρία εθνικά πάρκα της Ισλανδίας και 

καλύπτει το 13% του εδάφους της  και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα εθνικά πάρκα 

της Ευρώπης. Μεγάλο μέρος του εθνικού πάρκου είναι καλυμμένο από τον ομώνυμο παγετώνα 

Vatnajökull. Το τοπίο που διαμορφώνεται είναι ποικίλο, κυρίως λόγω της αλληλεπίδρασης της 

ηφαιστειακής δραστηριότητας και των παγετώνων. Λίγα μέρη στον κόσμο παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα τόσο έντονων φυσικών φαινομένων όπως εδώ, όπου αεναής  μάχη μεταξύ πάγου 

και  φωτιάς εξακολουθεί να μαίνεται και να δημιουργεί ξεχωριστής ομορφιάς φυσικά τοπία που 

προέρχονται   από τις συνδυασμένες δυνάμεις των ποταμών, του πάγου και της ηφαιστειακής και 

γεωθερμικής δραστηριότητας. Στο νότιο τμήμα του πάρκου βρίσκεται η διάσημη λιμνοθάλασσα 

του παγετώνα Γιοκούλσαρλον που αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της χώρας. Η 

λιμνοθάλασσα που άρχισε να διαμορφώνεται το 1934, όταν ο παγετώνας άρχισε να υποχωρεί 

στη γύρω περιοχή. Σήμερα έχει μέγεθος περίπου 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα και συνεχώς 

μεγαλώνει αφού περίπου 500 τετραγωνικά μέτρα πάγου λιώνουν κάθε χρόνο μέσα σε αυτή. 

Παράλληλα είναι η βαθύτερη λίμνη στην Ισλανδία με μέγιστο βάθος 260 μέτρα. Η επίσκεψή μας 
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μέσα στη λίμνη, με ειδικές βάρκες τύπου Zodiac είναι μία αποκαλυπτική εμπειρία που θα μας 

αποκαλύψει σε όλη της τη διάσταση τη μαγεία και τα θαύματα που προσφέρει η υπέροχη αυτή 

περιοχή και αποτελεί ακόμη ένα δείγμα, ότι στο Cosmorama δεν συμβιβαζόμαστε για λόγους 

κόστους παραλείποντας τέτοιες συγκλονιστικές εμπειρίες, όπως συμβαίνει στα συνήθη 

προγράμματα. Αργά το απόγευμα καταλήγουμε στη περιοχή του Χοφν, στις Νοτιοανατολικές 

Ακτές της νησιωτικής χώρας, όπου και διανυκτερεύουμε. 

 

 

Ημέρα 4η: Χοφν - Ανατολικά Φιόρδς – Εγκίλσταντιρ - Λίμνη Μάιβατν - Χούσαβικ 

Σήμερα θα διατρέξουμε τις ανατολικές εσχατιές της Ισλανδίας και αφού περάσουμε το επιβλητικό 

ορεινό πέρασμα Αλμανασκάρντ, θα φθάσουμε στη περιοχή που βρίσκονται οι ιδιάιτερα 

θεαματικές ακτές της Ανατολικής Ισλανδίας με το άγριο, σχεδόν εξώκοσμο τοπίο που χαρακτηρίζε 

την περιοχή των Ανατολικών Φιόρδς. Στη συνέχεια αφού έχουμε γεμίσει τις μπαταρίες μας με 

εικόνες εκπληκτικής φυσικής ομορφίας και αφού  διασχίσουμε την ευρύτερη περιοχή του 

Εγκίλσταντιρ, και το ορεινό πέρασμα Νάμασκαρντ, γνωστό για τις εντυπωσιακές αποχρώσεις των 

πετρωμάτων της γύρω περιοχής, μας περιμένει η θαυμάσια γεωθερμική περιοχή της Λίμνης 

Μάιβατν με τους διάσημους ψευδοκρατήρες, τις πηγές που αναβλύζουν θερμά νερά, τους 

εντυπωσιακούς σχηματισμούς από τη λάβα των παλαιότερων ηφαιστιακών δραστηριοτήτων 

καθώς και την πλούσια πανίδα, ειδικά σε πάπιες αφού στη περιοχή συναντώνται τα περισσότερα 

είδη των συγκεκριμμένων πτηνών από οποιοδήποτε άλλο μέρος στο κόσμο. Άφιξη το απόγευμα 

στην ευρύτερη περιοχή του Χούσαβικ όπου και θα διανυκτερεύσουμε. 

 

Ημέρα 5η: Χούσαβικ - Κυνήγι Φαλαινών - Γκονταφος – Ειγιαφιόρδ - Ακουρέιρι 

Η μέρα μας ξεκινάει στο λιμάνι του Χούσαβικ, στις Βόρειες ακτές όπου θα επιβιβαστούμε σε ειδικό 

«φαλαινοθηρικό» και αν είμαστε τυχεροί θα έχουμε την ευκαιρία να  απολαύσουμε το εξαιρετικό 
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θέαμα των μεγαλύτερων θηλαστικών ζώων του πλανήτη, που συναντούνται σε αφθονία στο 

Βόρειο Ατλαντικό.Αμέσως μετά μας περιμένει το υπέροχο θέαμα άλλου ενός επιβλητικού 

καταράκτη, του καταράκτη των «Θεών», Γκόνταφος. Η συνέχεια ανήκει στο Ακουρέιρι, τη 

μητρόπολη της Βόρειας Ισλανδίας και 2ο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, Γραφικά κτίρια, 

υπέροχη θέα προς το Φιόρδ Έιγια, που στις όχθες του είναι χτισμένη η πόλη και φυσικά αρκετά 

διοικητικά κτίρια συνθέτουν την εικόνα της ενδιαφέρουσας πόλης. 

 

 

Ημέρα 6η: Ακουρέιρι – Μπλόντουος - Γκράμπροκ – Γκλαννιφος - Μπόργκανες - Ρέυκιαβικ 

Σήμερα πέρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς το κοσμοπολίτικο Ρέυκιαβικ. Η διαδρομή μας 

είναι διανθισμένη με μερικές πολύ ενδιαφέρουσες επισκέψεις. Πρώτη μας στάση σήμερα είναι το 

γραφικό ψαροχώρι Μπλόντουος, στο Φίορδ Χούνα, που αποτέλεσε για πολλά χρόνια ως κέντρο 

αλίευσης της διάσημης ρέγγας του Ατλαντικού που βρίθει στα νερά της περιοχής.Στη συνέχεια 

διασχίζοντας τη θαυμάσια ενδοχώρα της Βορειοδυτικής Ισλανδίας και αφού απολαύσουμε την 

επιβλητική θέα του ηφαιστείου Γκράμπροκ και μας συνεπάρουν οι υπέροχοι καταράκτες Γκλάννι 

θα προσεγγίσουμε  τη Δυτική Ακτή του νησιού και την ευρύτερη περιοχή του Φιόρδ του 

Μπόργκανες, όπου θα κανουμε μία τελευταία στάση, πριν διανύσουμε τα τελευταία χιλιόμετρα 

που μας χωρίσουν από τη πρωτεύουσα, όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα, ολοκληρωνοντας 

τον πλήρη γύρο του μοναδικού αυτού νησιού. 

 

Ημέρα 7η: Ρέυκιαβικ (Γαλάζια Λίμνη) 

Το πρωινό μας σήμερα είναι αφιερωμένο στη πρωτεύουσα της Ισλανδίας που την αποκαλούν ως 

τη «μεγαλύτερη μικρή πόλη του κόσμου».Θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα του 

κοσμοπολίτικου Ρέυκιαβικ όπως το Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό Ναό, την εκκλησία 

Hallgrνmskirkja στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια θα κάνουμε βόλτα στην αριστοκρατική 

λεωφόρο Skolavöraustígur με τις μπουτίκ, τα καταστήματα και τις γκαλερί τέχνης. Τέλος, μας 

περιμένει η περιοχή του λιμανιού της πόλης, πλήρως αναπλασμένη τα τελευταία χρόνια, και 
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φυσικά αποτελεί πάντα ένα πόλο έλξης για τουρίστες και ντόπιους, γεμάτη με κομψά καφέ και 

«trendy» εστιατόρια. Κατόπιν νωρίς το απόγευμα κατευθυνόμαστε στη περιοχή που βρίσκεται η 

φημισμένη Ηφαιστιακή Γαλάζια Λίμνη (Blue Lagoon). Είσοδος και μπορείτε να απολαύστε ένα 

πραγματικά ξεχωριστό μπάνιο στα θερμά κατάλευκα νερά, μέσα σε ένα μαγευτικό ηφαιστειακό 

τοπίο. Η εν λόγω λιμνοθάλασσα, δημιουργήθηκε το 1976 κατά λάθος, όταν κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας ενός γειτονικού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, άρχισε να αδειάζει 

νερό πλούσιο σε αλάτι, φύκια και διοξείδιο του πυριτίου, το οποίο και συσσωρεύτηκε στο 

συγκεκριμένο σημείο δημιουργώντας τη λαγκούνα. Επιστροφή στο Ρέυκιαβικ το απόγευμα. 

 

Ημέρα 8η: Ρεϋκιαβικ – Αθήνα/Θεσσαλονίκη 

Αμέσως μετά το πρωινό  μεταφορά στο διεθνές αεροδρόμιο του Κέφλαβικ από όπου πετάμε για 

την Ελλάδα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.Άφιξη στην Αθήνα το μεσημέρι γεμάτοι πλούσιες 

εντυπώσεις από τη γνωριμία μας με την ιδιαίτερη χώρα της Ισλανδίας! 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 

 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

26/6 Αθήνα – Οσλο 

Οσλο - Ρεϋκιαβικ 

12.35 

16.45 

15.25 

17.35 

3/7 Ρεϋκιαβικ – Κοπεγχάγη 

Κοπεγχάγη - Αθήνα  

10.30 

16.40  

15.35 

20.50  

 

 

ΤΙΜΕΣ 
 

 
 

BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 

 

 

Το COSMORAMA σας προσφέρει: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια με την SAS Skandinavian Airlines 

 Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & εξαιρετικές πανσιόν στην Βόρεια Ισλανδία με πρωινό  

 Μεταφορές / εκδρομές / ξεναγήσεις όπως περιγράφονται 

 Εισόδους σε χώρους ενδιαφέροντος όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα.  

 Βόλτα στην λιμνοθάλασσα του παγετώνα Jokulsarlon με βάρκα 

 Κυνήγι φαλαινών 

 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης / ΦΠΑ / ταξιδιωτικά έντυπα. 

 Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου μας 

  

Ταξίδι Διατροφή Αναχώρηση Διαμονή Δίκλινο Μονόκλινο Φόροι 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ 

 

8 ημέρες 

ΒΒ 

Πρωινό 
26/6 4* / 3*s 2240  +750   450 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 

× Φιλοδωρήματα / αχθοφορικά  

× Ότι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται προαιρετικό/ προτεινόμενο 

× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€ 

 

 

 

 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες. 

 

 

 

 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

 
 

Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους 

γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα 

έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής. 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

   
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN 

ALPHA BANK 101-00-2320-009478 GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478 

NATIONAL BANK 080/471703-14 GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314 

EUROBANK 0026.0012.32.0200537077 GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077 

PIRAEUS BANK 5029-057435-719 GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cosmorama-travel.gr/
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Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε COSMORAMA… 
 …γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!   

 

 

Δέκα λόγοι θα σας πείσουν: 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 

Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή 

του ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος 

για επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα ταξίδια 

μας δεν έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για την τελική 

αξία του ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας και 

σεβασμού προς τον πελάτη. 

 

 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας γνωρίζουν 

πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα και πιο καλο-

σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια καταρτισμένοι 

και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων. 

 

 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ 

Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη σωστή 

τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το τελευταίο σεντς. 

Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους. 

 

 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 

Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις στα 

Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του ταξιδιού 

σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους συμβούλους 

ταξιδιών μας. 

 

 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η πιο 

πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε 

ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι που 

κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το 

ΚΑΛΥΤΕΡΟ. 
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 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από 

συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013 το 

COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα των 

“Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents). 

 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ 

Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο, 

προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις προσδοκίες. 

Και φυσικά όλα τα στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια στο εξωτερικό. Το να ταξιδεύουμε μαζί σας 

είναι τιμή μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε πάντα δίπλα σας. 

 

 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό βιβλιοπωλείο της Ελλάδας, σας προσφέρουμε 

εκπτώσεις και δωρεάν βιβλία. Επιπλέον το COSMORAMA προσφέρει στους ταξιδιώτες του 

εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις στα Μουσεία της Ελλάδας από Διπλωματούχο Ξεναγό. 

 

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ 

Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι COSMORAMA έχετε τη σιγουριά που σας παρέχει μια Μεγάλη, 

Σοβαρή, Ποιοτική και Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό χώρο. 

 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα, 

ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού. 

 


