11 DIENŲ KELIONĖ APLINK ISLANDIJĄ
2017 m. liepos 1 – 11 d.

Prisijunkite prie nepamirštamos kelionės po Islandiją su kelionės vadovu Edmundu Statkausku. Jis
Islandijoje gyvenęs ir išnaršęs šalį skersai-išilgai, gerai pažįstantis vietinius žmones, puikiai žinantis ne tik
populiariausius gamtos objektus, bet ir gražiausias civilizacijos nepaliestas vietas.
Ši kelionė subalansuota tiems, kurie mėgsta patogumus, bet tuo pačiu, nori retkarčiais „pabėgti“ iš savo
komforto zonos. 5-ias naktis palapinėse miegosime ne todėl, kad sutaupytume, o tam, kad labiau
pajaustume šalies grožį ir natūralumą. Jei atpažinote save, ši kelionė kaip tik Jums!






Keliausime patogiu 9-ių vietų mikroautobusu;
5-ios nakvynės patogiuose viešbučiuose ir apartamentuose;
5-ios nakvynės palapinėse, tvarkinguose ir patogiuose kempinguose (WC, dušai, WiFi);
Trys nesudėtingi (7–15 km) ir du vidutinio sunkumo (15–20 km) žygiai;
Išbandysime geotermines maudynes vonioje, baseine, upėje ir paplūdimyje.

KELIONĖS ŽEMĖLAPIS

INFORMACIJA IR VIETŲ REZERVACIJA
+370 655 17027 / +370 612 70047 / edmundas@islandija.info

Kelionės kaina: 1645 eurai + lėktuvo bilietai
Avansas: 345 eurai asmeniui. Likusi suma mokama 40 dienų iki kelionės.
Grupė (8 žmonės) renkama iki vasario 28 d. Rekomenduojame kelionę rezervuoti kuo anksčiau, nes vietų
skaičius ribotas.

100 EURŲ NUOLAIDA –
pirmiems keturiems sumokėjusiems avansą už kelionę.

Į kelionės kainą įskaičiuota:






Kelionė pagal programą mikroautobusu;
5 naktys palapinėse ir 5 naktys jaukiuose apartamentuose / viešbučiuose;
Žygiams reikalingas inventorius (palapinės, primusai, balionai, tentai ir kt.)
Maisto produktai: patys gaminsime pusryčius, vakarienes bei užkandžius pietums;
Lietuviškai kalbantis kelionės vadovas.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:





Skrydžio bilietai bei bagažas (bilietus Vilnius-Reikjavikas-Vilnius galite įsigyti www.wizzair.com
arba mūsų agentūroje);
Kelionės draudimas;
Miegmaišiai, kilimėliai;
Asmeninės išlaidos.
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Kelionės maršrutas
1 DIENA / Liepos 1 d. / Šeštadienis
Atvykimas į Islandiją. Oro uoste Jus pasitiks kelionės vadovas Edmundas, kuris nuo pat pirmos susitikimo
minutės pradės supažindinimą su Islandijos kultūra ir įdomiais faktais.
Keliaudami link pirmosios nakvynės vietos mes aplankysime Grabroko kraterį. Žinoma, mes ant jo
užlipsime ir, jei oras bus palankus, grožėsimės nuostabiu Islandijos kraštovaizdžiu.

Dienos akcentai:



Grabroko (isl. Grabrok) krateris;
Borgarneso (isl. Borgarnes) miestelis.

2 DIENA / Liepos 2 d. / Sekmadienis
Šiandien nuvažiuosime beveik 400 km., tačiau sustojimai labai gražiose ir neįprastose vietose Jums neleis
nuobodžiauti. Apžiūrėsime tradicinę islandų bažnyčią, kurios stogas ir sienos yra dengti velėna.
Grožėsimės legendomis apipintu Dievų kriokliu ir vaikščiosime „Juodosios tvirtovės“ lavos labirintais.
Islandų tautosaka byloja, jog šioje vietoje atsirado blogis ir tamsieji troliai.
Dienos pabaigoje užlipsime ant 1 km. skersmens kraterio ir pasigrožėję nuo jo atsiveriančiais vaizdais
leisimės į lavos urvą, kuriame teka geoterminė versmė.

Dienos akcentai:





Godafoso (isl. Goðafoss) krioklys (dar vadinamas Dievų kriokliu);
Dimuborgiro (isl. Dimmuborgir) lavos labirintai;
1 km. skersmens Hverfjalo (isl. Hverfjall) krateris;
Grjotagjos (isl. Grjótagjá) lavos urvas.
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3 DIENA / Liepos 3 d. / Pirmadienis
15-os kilometrų žygis lavos laukais leis mums pajausti nesutramdomą ugnikalnių galybę. Paskutiniai
Kraflos ugnikalnio išsiveržimai šiose vietose vyko 1984-ais metais. Praėjo mažiau nei 35 metai, sustingusi
lava yra jauna ir nenugludinta, todėl puikiai matosi jos sluoksniai ir formos.
Žygio pabaigoje pateksime į geoterminę zoną, kurios pažiba - Stóra Víti krateris su jame tyvuliuojančiu
žalsvai mėlynu ežerėliu.

Dienos akcentai:





15 km. žygis lavos laukais;
Leirhnjukuro (isl. Leirhnjúkur) geoterminė sritis;
Stura Vičio (isl. Stora-Viti) krateris;
Kveriro (isl. Hverir) geoterminė sritis.

4 DIENA / Liepos 4 d. / Antradienis
Pažintį su šiaurės Islandija užbaigsime prie Detifoso - 44 m aukščio ir 100 m pločio įspūdingo vandens
krioklio, kuris tituluojamas galingiausiu ne tik Islandijoje, bet ir Europoje.
Rytinėje Islandijos dalyje grožėsimės trečiu pagal aukštį šalies kriokliu, apžiūrėsime Lagarfljouto ežerą,
kuriame plaukioja milžiniška gyvatė – islandiška Lochneso pabaisos versija, ir keletą minučių
pasivaikščiosime didžiausiame Islandijos miške.

Dienos akcentai:





Detifoso (isl. Dettifoss) krioklys;
Hengifoso (isl. Hengifoss) krioklys;
Lagarfljouto (isl. Lagarfljót) ežeras;
Halormstatarskouguro (isl. Hallormsstaðaskógur) miškas.
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5 DIENA / Liepos 5 d. / Trečiadienis
Dienos žygis upės kanjonu, kurią supa spalvoti kalnai. Keliose vietose teks bristi per seklią upę, keletą kartų
kilti ir leistis įstabaus grožio kalvomis. Ši vieta retai lankoma turistų, todėl visiškai pasinersime į Islandijos
kraštovaizdį ir atitrūksime nuo kasdienių rūpesčių.
Vakare dienos įspūdžius aptarsime po atviru dangumi esančiose geoterminėse voniose. Šalta tikrai nebus!

Dienos akcentai:



15-20 km. žygis upės kanjonu;
Maudynės geoterminėje vonioje.

6 DIENA / Liepos 6 d. / Ketvirtadienis
Nusimato ilga diena su daugybe lankomų objektų. Didžiausias ledynas Europoje, juodo smėlio paplūdimiai,
neaprėpiami lavos laukai ir ledkalnių ežeras – tai tik keli gamtos stebuklai, kuriuos šiandien pamatysime.
Jei vakare dar turėsite noro ir jėgų, eisime išsimaudyti geoterminiame baseine.

Dienos akcentai:








Vatnajokudlio (isl. Vatnajökull) ledynas;
Jokulsaurlouno (isl. Jökulsárlón) ledkalnių ežeras;
Fjalsaurlouno (isl. Fjallsárlón) ledkalnių ežeras;
Eldrauno (isl. Eldhraun) lavos laukai;
Juodo smėlio paplūdimiai;
Dirholėjaus (isl. Dyrhólaey) iškyšulys;
Maudynės geoterminiame baseine.

7 DIENA / Liepos 7 d. / Penktadienis
Šiandienos tikslas – spalvotieji Landmanaloigaro kalnai. Rožinė, žalia, geltona, mėlyna ir juoda – visos
spalvos maišosi tarpusavyje ir sukuria magišką atmosferą. Tai viena gražiausių vietų Islandijoje.
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Tiesa, privažiavimas prie šių kalnų nėra pats paprasčiausias, teks važiuoti bekele ir galbūt kirsti keletą upių.
Atvykę pasivaikščiosim po apylinkes (10 km. žygis) ir išsimaudysime geoterminio upelio natūraliame
baseinėlyje.

Dienos akcentai:






Skougafoso (isl. Skógafoss) krioklys;
Seljalandsfoso (isl. Seljalandsfoss) krioklys;
Heklos (isl. Hekla) ugnikalnis;
Landmanaloigaro (isl. Landmannalaugar) kalnai;
Maudynės natūraliame geoterminaime baseine.

8 DIENA / Liepos 8 d. / Šeštadienis
Ryte dar kartą pasivaikščiosime tarp spalvotų Landmanaloigaro kalnų (10–15 km. žygis), užlipsime ant
kraterio viršaus, nuo kurio atsiveria nepakartojama vidurio Islandijos panorama, ir keliausime link geizerių
slėnio – juos pamatysime rytoj.

Dienos akcentai:





Landmanaloigaro (isl. Landmannalaugar) kalnai;
Brenisteinsaldos (isl. Brennisteinsalda) ugnikalnis;
Blahiluro (isl. Blahylur) krateris;
Hjalparfoso (isl. Hjálparfoss) krioklys.

9 DIENA / Liepos 9 d. / Sekmadienis
Aplankysime geizerių slėnį, įspūdingą dviejų pakopų Gudfoso krioklį ir Tingvedliro nacionalinį parką – vieną
svarbiausių istorinių vietų Islandijoje. Nacionalinis parkas yra įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Tai muziejus po atviru dangumi, lankytojus supažindinantis su Islandijos salos formavimusi, islandų
papročių, kultūros ir valstybės vystymusi.
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Pasigrožėję natūraliai susiformavusiais 20-30 metrų aukščio karšto vandens ir garų fontanais, tinkamai
užbaigsime dienos linksmybes – išsimaudysime karšto vandens upėje. Ji teka gražiame slėnyje tarp kalvų,
todėl pasiėmę islandiškų užkandžių ir gaiviųjų gėrimų iki jos eisime maždaug valandą.

Dienos akcentai:





Geizerių slėnis;
Tingvedliro (isl. Þingvellir) nacionalinis parkas;
Gudfoso (isl. Gullfoss) krioklys;
Maudynės karštoje upėje.

10 DIENA / Liepos 10 d. / Pirmadienis
Dieną lankysime svarbiausius Reikjaviko statinius bei įdomiausias miesto vietas, o vakare keliausime į
vietinių žvejų užeigą ir ragausime šviežios žuvies patiekalų (už papildomą mokestį).

Dienos akcentai:




Perlan apžvalgos aikštelė;
Geoterminis miesto paplūdimys;
Miesto rotušė, katedra ir kitos įžymybės.

11 DIENA / Liepos 11 d. / Antradienis
Laisvas laikas iki kelionės į oro uostą – skrendame į Lietuvą.

*Kelionės programa bus aptarta susitikimo prieš kelionę metu su visais dalyviais. Kelionės programa gali
keistis priklausomai nuo oro sąlygų ir/arba grupės pageidavimų.

Kelionės partneris – Kelionių fėjos
Kelionės organizatorius – Vilniaus Kelrodis
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