Islande
8 dienas
03.06.-10.06.2018.
Labāk lidot nekā braukt
Ceļojuma cena: 1030 EUR
1. diena
Tikšanās Rīgas lidostā 6:00. Lidojums Rīga – Reikjavika (ar pārsēšanos). 15:00 nolaišanās Reikjavikā (Keflavikas
lidosta). Zilā Lagūna – iespējams populārākā tūristu peldvieta Islandē. Skats no malas ar kafijas pauzes iespēju
termālo baseinu kafejnīcā. Pēcpusdienā Reikjavikas apskate ( Hallgrimskirja – ultramodernā baznīca – viens no
Reikjavikas simboliem, rātsnams, pilsētas centrs ar gājēju ieliņām, Perlan –„pērle“ – moderna Reikjavikas
termostacija, kur brīvai apskatei pieejama panorāmas terase, foajē, restorāns). Naktsmītne Reikjavikā.
2. diena
Loks pa Snaifedlsnesas pussalu – ieskats Rietumislandē. Šajā pussalā satopamas daudzveidīgas dabas ainavas
nelielā platībā. Pussalas tālākajā galā visus piedzīvojumu meklētājus izklaidē majestātiskais, leģendām apvītais
kalns – Snaivedlsjegidls. Bazalta stabu apskate. Zemnieku saimniecība, kurā tiek gatavota - pūdēta haizivs gaļa
(muzejs; haizivs degustācija). Izbrauciens pa sānu ceļu – mēness ainavu apskate. Budiras sarkandzelteno smilšu
pludmale – reta parādība Islandē. Lavas straumes satiekoties ar okeāna ūdeņiem izveidojušas interesantus dabas
veidojumus – stāvas klinšu sienas, arkas, klinšu stabus. 1st. pārgājiens gar jūras krastu aplūkojot klinšu
veidojumus. Naltsmītne pussalas dienvidu piekrastē.
3. diena
Brauciens uz Agireiri. Kūdras māju muzejs. Šādās celtnēs vēl līdz 1900. gadam dzīvoja lielākā daļa salas
iedzīvotāju. Agireiri – Islandes ziemeļu galvenā pilsēta un tūrisma centrs. Pilsētas un botāniskā dārza apskate.
Termālo baseinu apmeklējums. Naktsmītne Agireiri.
4. diena
Godefoss – Dievu ūdenskritums. Mīvahdna ezers – termālais apvidus ar burbuļojošām dubļu bedrēm, solfatarām,
pseidokrāteriem u.c. vulkānisko procesu brīnumi. Īsi pārgājieni, lai izpētītu dažus vulkānu krāterus, pseidokrāterus.
Kraflas ģeotermālās stacijas izpēte (bezmaksas infocentrs). Tvaika pirtis un pelde termālajos baseinos, kas tiek
saukti par ziemeļu Zilo lagūnu un ir krietni lētāki par saviem dienvidu radiniekiem. Dedifoss – ūdeņiem bagātākais
ūdenskritums Eiropā. Naktsmītne Egilstadirā.
5. diena
Brauciens gar austrumu fjordiem. Interesantākā austrumu fjordu pilsētiņa – Seidisfjerdira. Izvietojusies gleznaina
fjorda krastā. Šo pilsētiņu raksturo krāsainas koka mājas, bohēmiska vide, ko veido mākslinieki, mūziņi un
amatnieki. Fjordā bieži piestāj lielie pasažieru prāmji no Dānijas vai Norvēģijas. Brauciens gar Islandes „Lohnesu“.
Ja tic leģendām, tad arī šajā ezerā dzīvo ‚Nesija‘ (Ormurs). 2 st pārgājiens uz ūdenskritumu – Hengifosu,
ainaviskākais pārgājiens uz ūdenskritumu šajā ceļojumā. Dienas nagla – Atlantijas tuklīšu apskate (unikāla iespēja
redzēt Islandes simbolu brīvā dabā). Atgriešanās naktsmītnē.
6. diena
Jēgilsardlons - ezers ar peldošiem ledus blāķiem. Izbrauciens ar amfībijām, apskatot ledu tuvumā. Pārgājiens
Skafdavedla nacionālajā parkā līdz bazalta ūdenskritumam – Svartifosam (2 stundas). Vīka – melno smilšu
pludmale, bazalta klintis okeāna krastā, un klintis okeānā. Skougafoss – viens no skaistākajiem ūdenskritumiem
Islandē. Seljalandsfoss – 40 m augsts ūdenskritums. Naktsmītne pie Selfosas.
7. diena
Kvēragerdi – Islandes dārzniecības centrs. Pateicoties karstajiem avotiem, kas atrodas visapkārt pilsētai te tiek
audzēti dārzeņi un ziedi. 2 stundu pārgājiens uz krasto upi un plunčāšanās upē. Islandes zelta loks - Almannagja
aiza, kur Eiropa atdalās no Amerikas, Termālo avotu ieleja - geizers Strokurs, karstie avoti. Gudlfoss (zelta)
ūdenskritums. Atgriešanās Reikjavikā. Brīvais laiks Reikjavikā. Iespēja apmeklēt Reikjavikas lielāko termālo
baseinu vai silto piekrastes pludmali, lai nomazgātu Islandes putekļus. Naktsmītne Reikjavikā vai pie lidostas.
8. diena
Transfērs uz lidostu. Lidojums Reikjavika – Rīga (ar pārsēšanos). Atgriešanās Rīgā (par precīzu laiku tiksiet
informēti vēlāk).

Cenā ietilpst:
 autotransporta īre (8 vietu mikroautobuss ar mikrofonu gidam), stāvvietas, degviela,
 lidojums Rīga – Reikjavika – Rīga (iekļautas visas nodevas),
 20 kg nododamā bagāža un 8 kg Air Baltic, 10 kg Icelandair un Norvegian air lidmašīnas salona
bagāža,
 šoferis - gids (Kārlis Andersons),
 7 naktis dažādas kategorijas apartamentos vai kempinga mājiņās (bez brokastīm), visos apartamentos
un kempinga mājiņās pieejama virtuve ar aprīkojumu, traukiem, ledusskapis (maksimāli, iespēju
robežās, ceļotāji tiek nodrošināti ar divvietīgām istabām); jāņem vērā - sanitārais mezgls var būt 1 uz
9 cilvēkiem, kādā no naktsmītnēm varētu būt divstāvu gulta.
Papildizdevumi:
 ieejas maksa apskates vietās (~150 EUR).

Aptuvenie papildus izdevumi:
Haizivs gaļas degustācija un muzejs – 1300 ISK
Kūdras māju muzejs – 1500 ISK
Mīvahdna termālie baseini – 4500 ISK
Amfībiju brauciens pa ledus ezeru – 5500 ISK
Apmeklēsim arī kādu parasto termālo peldbaseinu Reikjavikā vai Agireiri – 700-900 ISK
1 EUR = 120 ISK
UZMANĪBU! Lidojumu laiks un datumi var nedaudz mainīties. Nedaudz var tikt mainīta programma pielāgojot
lidojumu laikam, bet programmas dienu skaitu nemainot. Pirms aviobiļešu pirkšanas visi grupas dalībnieki tiks
informēti par konkrētiem datumiem, laiku un ceļojuma programmu. Piesakoties šim ceļojumam, Jums jābūt gataviem
datumu maiņai par vienu dienu.
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