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Islande rudens krāsās
2019. gada 31.08. - 07.09., 1439 EUR
Neparastā un daudzveidīgā Islande Tevi pārsteigs, pat šokēs ar dabas pirmatnīgo
mežonīgumu, varenumu, vēsturi un tradīcijām, ja vien ļausies ceļojumam.
Šādu vietu uz zemes ir maz, bet Eiropā tāda ir vienīgā. Kontrastu zeme: ledus un uguns.
Ledāji, upes, ūdenskritumi. Vulkāni, geizeri, karstie avoti.
Ceļojuma laikā jūs gaida:

Iespēja apbraukt apkārt visai salai iekļaujot slaveno
Islandes zelta loku!!!!
Reikjavīka – vistālāk uz Z esošā galvaspilsēta pasaulē ar savu

neatkārtojamo šarmu. Neparasta pilsēta neparastā valstī.
Þingvellir nacionālais parks un Haukadalur jeb Geizeru ieleja–
slavenākie salas apskates objekti. Viens par otru skaistāki ūdenskritumi,
varenas ledāju mēles, aiz muguras kūp vulkāna krāteris, bet priekšā vārās
karstie avoti.

Gulfoss, Seljalandsfoss, Hraundfoss, Dettifoss - varenie ūdenskritumi, kuru mežonīgā daba
nevienu neatstāj vienaldzīgu.
Reynisfjara- sirreāla pludmale, kur
elpa aizraujas no dabas tēlnieces
veidojumiem.

Tā

ir

viena

no

skaistākajām pludmalēm pasaulē.
Myvatna ezers, pelde termālajos
avotos, fumarolu lauki un krāteri.
Jökulsárlón ledāju lagūna. Izbaudīsim

fascinējošo lagūnu, mieru un

skaistumu.
Zilā lagūna ir ģeotermālais SPA Islandē, kas vairākās ceļotāju aptaujās atzīts par labāko karsto avotu
atpūtas vietu pasaulē. Un tas nebūt vēl nav viss…
Pieteikšanās braucienam:
Tālis 29132099
Lidija 26497573

info@italigeotour.com

www.italisgeotour.com

Islande rudens krāsās
31.08.-07.09.
Nr.

Datums

Maršruts

1.

31.08
sestdiena

Rīga – Keflavík
lidosta –
Reikjavīka Borganes

2.

1.09
svētdiena

Borganes –
Hraunfossar –
Grábrók krāteris

3.

2.09
pirmdiena

4.

3.09
otrdiena

5.

4.09
trešdiena

6.

5.09
ceturtdiena

7.

6.09
piektdiena

8.

7.09
sestdiena

Apskates objekti
Lidojums ar aviokompāniju Airbaltic. Izlidošana no Rīgas
Lidostas 12:55, tikšanās 10:45 lidostā. Ekskursija kājām un
brīvais laiks Reikjavīkā, koncertzāle Harpa, Hallgrimskirkja,
piemineklis Latvijas neatkarības atgūšanai

Brokastis viesnīcā
 Borganes pilsētiņa
 Hraunfossar un Barnafossar
 Pastaiga ap Grábrók krāteri
 Iespēja pagaršot vietējos tomātus no termālās
siltumnīcas
 Iespēja iepazīt vietējos zirgus
Blondous  Brokastis viesnīcā
Víðimýri –
 Sena kūdras baznīca Víðimýrarkirkja
 Akureyri – otra lielā Īslandes pilsēta,
Akureyri  Godafoss- 100 m platais Dievu ūdenskritums
Godafoss –
 Skutustadagigar – pseidovulkāni pie Myvatna
Dimmuborgir-  Dimmuborgir – dramatiski ainaviski lavas lauki
Reykjahlíð
 Reykjahlíð – pilsētiņa starp lavas bluķiem
Reykjahlíð Brokastis kempingā
Myvatn Iespēja no rīta aizbraukt nopeldēties karstajos avotos
Namafjall-KraflaMyvatna
Dettifoss Namafjall – karstie dubļu avoti, fumarolas
Elgilsstaddir
 Krafla krāteris
 Dettifoss – ūdeņiem bagātākais ūdenskritums Eiropā
 Brauciens pa ‘Austrumu zemi’
Elgilsstaddir Brokastis viesu mājā
 Uzkāpšana līdz Litlanesfossam
Stöðvarfjörður Stöðvarfjörður – Petras akmeņu kolekcija
Hofn
 Hofn termālais baseins
 Dramatiskas ainavas pa Austrumu fjordu ceļu

Hofn - Jökulsárlón  Brokastis viesu mājā
 Jökulsárlón glaciālais ezers ar mini aisbergiem
-Reynisfjara Reynisfjara melnā pludmale
Hella
 Skógafoss
 Seljalandsfoss
Hella –Gullfoss  Brokastis viesnīcā
 Gullfoss – Zelta ūdenskritums
Þingvellir –
 Strokkur Geizeru ieleja
Reikjavīka
 Þingvellir nacionālais parks, senā Altinga ieleja
Reikjavīka -Zilā
lagūna – Keflavík
- Rīga

 Brokastis viesnīcā
 Iespēja izbaudīt Zilās lagūnas siltos ūdeņus
Lidojums ar aviokompāniju Airbaltic, izlidošana 14:45,
ielidošana Rīgas lidostā 21:35.

Naktsmītne
Naktsmītne pie
Borgarnes

Naktsmītne pie
Blondous

Naktsmītne pie
Reykjahlíð

Viesu māja pie
Elgilsstaddir

Viesu māja pie
Hofn

Viesnīca Hellā

Viesnīca
Reikjavīkā

www.italisgeotour.com

Ceļojuma cenā ietilpst:







Aviobiļetes Rīga – Reikjavīka - Rīga
Vieta tūristu autobusā
Naktsmītnes ar brokastīm brauciena laikā
Apdrošināšana
Pavadošā gida- grupas vadītāja pakalpojumi
Bahilas īpaši dubļainām vietām 

Papildizdevumi: (minētas 2018 g. vasaras cenas)
 Ieejas maksa Zilās lagūnas kompleksā no 70 EUR (pēc vēlēšanās)
 Kūdras baznīca Víðimýrarkirkja 1100 ISK
 Petras akmeņu minerālu muzejs 1300 ISK
 Pelde Myvatna termālos ūdeņos 4300 ISK
 Pelde Hofn termālajā baseinā 950 ISK
 Ēšanas izdevumi (pusdienas, vakariņas)
Par brauciena praktiskajām niansēm informēsim pēc pieteikšanās.
1 EUR ~ 134 ISK (Tavex 13.11.18)
•
Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, Italis Geotour nevar garantēt, ka pieteiksies vēl
kāds dzīvošanai 2-vietīgā numurā. Gadījumā, ja otrs cilvēks nepiesakās, personai ir jāpiemaksā par dzīvošanu
vienvietīgā numurā vai jāpiekrīt mūsu piedāvātājam izvietošanas variantam.
Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība.
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu
ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no
pakalpojumu sniedzēja.

Pieteikties šeit: http://ej.uz/Italisbraucieni

