8 DIENŲ KELIONĖ PO ISLANDIJĄ
2017 m. birželio 20 – 27 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.
Kelionė skirta tiems, kurie mėgsta komfortą ir nori per trumpą laiką pamatyti įspūdingiausias Islandijos
vietas.





Keliausime patogiu 9-ių vietų mikroautobusu;
7-ios nakvynės viešbučiuose ir apartamentuose;
4-i nesudėtingi dienos žygiai, kurių atstumas 7 – 15 km.
Geoterminės maudynės vonioje, baseine, upėje ir paplūdimyje.

KELIONĖS ŽEMĖLAPIS

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

Kelionės kaina: 1545 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;
Apgyvendinimas jaukiuose apartamentuose ir viešbučiuose;
Maisto produktai: patys gaminsime pusryčius, vakarienes ir užkandžius pietums;
Lietuviškai kalbantis kelionės vadovas.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:




Skrydžio bilietai ir bagažas (bilietus Vilnius-Reikjavikas-Vilnius galite įsigyti patys
www.wizzair.com arba mūsų agentūroje);
Kelionės draudimas;
Asmeninės išlaidos.
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Kelionės maršrutas
1 DIENA / Birželio 20 d. / Antradienis
Atvykimas į Islandiją. Oro uoste Jus pasitiks kelionės vadovas Edmundas, kuris nuo pat pirmos susitikimo
minutės pradės supažindinimą su Islandijos kultūra ir įdomiais faktais.
Jau pirmąją kelionės dieną pasivaikščiosime po geoterminę sritį ir įsitikinsime, kad žemė tikrai kvėpuoja.
Aplink matysime ryškias spalvas, daubose kunkuliuojantį purvą ir iš žemės gelmių besiveržiančius garus.
Jausmas toks, tarsi būtume kitoje planetoje.

Dienos akcentai:



Pažintis su neaprėpiamais lavos laukais ir geoterminiais reiškiniais;
Krisuviko (isl. Krýsuvík) geoterminė sritis.

2 DIENA / Birželio 21 d. / Trečiadienis
Šiandien 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.
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.
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3 DIENA / birželio 22 d. / Ketvirtadienis
Ledkalnių ežeras, juodo smėlio paplūdimiai, lavos laukai, įspūdingo grožio kriokliai ir didžiausias ledynas
Europoje – Jums neleis nusivilti šia diena. Mėgausimės į uolas atsimušančių bangų purslais, vaikštinėsime
sudūlijusios lavos paplūdimiais ir, ištirpdę prieš 1000 metų sustingusį ledo luitą, pasigaminsime iš jo
skanios arbatos ar kavos.

Dienos akcentai:






Jokulsaurlouno (isl. Jökulsárlón) ledkalnių ežeras;
Juodo smėlio paplūdimiai;
Vatnajokudlio (isl. Vatnajökull) ledynas;
Dirholėjaus (isl. Dyrhólaey) iškyšulys;
Seljalandsfoso (isl. Seljalandsfoss) krioklys.

4 DIENA / birželio 23 d. / Penktadienis
Kelionės kulminacija – dienos žygis upės kanjonu, kurią supa spalvoti kalnai. Keliose vietose teks bristi per
seklią upę ir tai, ką pamatysite, jūsų atmintyse išliks visam gyvenimui. Ši vieta retai lankoma turistų, todėl
visiškai pasinersime į Islandijos kraštovaizdį ir atitrūksime nuo kasdienių rūpesčių.
Vakare dienos įspūdžius aptarsime po atviru dangumi esančioje geoterminėse voniose. Šalta jose tikrai
nebus!

Dienos akcentai:



15-20 km. žygis upės kanjonu;
Maudynės geoterminėje vonioje.
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5 DIENA / birželio 24 d. / Šeštadienis
Šiandien aplankysime vieną gražiausių juodo smėlio paplūdimių ne tik Islandijoje, bet ir visame pasaulyje.
Juodas smėlis, baltos bangos ir įvairiausių formų bazaltinės uolos – negalėsite patikėti savo akimis.
Dar kartą sustosime prie ledkalnių ežero ir savo akimis įsitikinsime, kaip greitai keičiasi Islandijos
kraštovaizdis. Tie ledo luitai, kuriuos matėme prieš dvi dienas, jau bus ištirpę arba neatpažįstamai
pasikeitę.

Dienos akcentai:





Jokulsaurlouno (isl. Jökulsárlón) ledkalnių ežeras;
Juodo smėlio paplūdimiai;
Eldrauno (isl. Eldhraun) lavos laukai;
Maudynės geoterminiame baseine.

6 DIENA / birželio 25 d. / Sekmadienis
Dar vienas nesudėtingas, bet itin vaizdingas žygis prasidės nuo Skougafoso krioklio. Pėsčiomis keliausime
upės kanjono šlaitų takais ir gėrėsimės skirtingų krioklių vaizdais. Šis pėsčiųjų takas tituluojamas vienu
gražiausiu visoje Islandijoje, todėl patys galėsite tai įvertinti.
Grįžus iš žygio, keliausime į Islandijos sostinę – Reikjaviką.

Dienos akcentai:



Skougafoso (isl. Skógafoss) krioklys;
10-15 km. žygis kanjono šlaitais.
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7 DIENA / birželio 26 d. / Pirmadienis
Diena, skirta Reikjavikui. Užlipsime ant Esjos kalno viršūnės (851 metras) ir nuo ten grožėsimės Islandijos
sostine. Niekur kitur taip aiškiai neatsiskleidžia Reikjaviko miesto panorama, kaip nuo šios viršūnės.
Tiems, kurie nenorės dalyvauti žygyje, suorganizuosime kitos įdomios veiklos. Už papildomą mokestį
sostinėje galima užsisakyti banginių stebėjimo, jodinėjimo islandiškais arkliais ar kitą panašią ekskursiją.
Vakare keliausime į vietinių žvejų užeigą ir ragausime šviežios žuvies patiekalų (už papildomą mokestį).

Dienos akcentai:





Žygis į Esjos (isl. Esjan) kalno viršūnę;
Perlan apžvalgos aikštelė;
Geoterminis miesto paplūdimys;
Miesto rotušė, katedra ir kitos įžymybės.

8 DIENA / birželio 27 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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