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ISLANDIJA - SVOJEVRSTNA
LEPOTICA

1. DAN: LJUBLJANA - REYKJAVIK
Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana in prijava na let posebnega letala proti Islandiji. Po pristanku
sledi prevoz do hotela in nastanitev v Reykjaviku. Po želji večerni sprehod skozi mestece. Nočitev.
2. DAN: „ZLATI KROG”: GEJZIR STROKKUR-SLAP GULLFOSS-HVERAGERDA-REYKJAVIK
Danes ob doplačilu predlagamo celodnevno turo imenovano Zlati krog. Zapeljali se bomo skozi
dolino Haukadalur, ki je znana po vrelcih geotermalne vode. Ustavili se bomo pri Geysirju, po
katerem so poimenovali vrelce tople vode po vsem svetu in pri vrelcu Strokkur, kjer se voda dvigne
do 30 m visoko. Nadaljevanje poti do slapov Gullfoss, kjer voda v treh stopnjah pada 32 m globoko v
sotesko. Zatem se bomo podali v narodni park Thingvellir. Tu je bil leta 930 ustanovljen Althingi, prvi
demokratični parlament na Islandiji, ki se nahaja ob največjem islandskem naravnem jezeru
Thingvallavatn. Za konec še obisk Hveragerde, ene od redkih naselij na svetu, ki je locirano direktno
na geotermalnem območju. Vas je znana tudi po mnogih rastlinjakih, ki jih ogrevajo z geotermalno
vodo. Povratek v Reykjavik.
3. DAN: REYKJAVIK, PO ŽELJI IZLET PO JUŽNI OBALI (SELJALANDSFOSS IN SKOGAFOSS, SKOGAR
MUZEJ - REYKJAVIK)
Prosto, po želji in za doplačilo izlet po južni obali Islandije. Oglede bomo pričeli z ogledom plaže
Reynisfjara, ki je poznana po stolpičastih tvorbah, ki se dvigajo iz morja. D Vaša naslednja postojanka
bo vas Skogar, kjer si boste lahko ogledali najvišji slap na Islandiji, Skogarfoss ali pa se podali na
odkrivanje značilnosti islandske zgodovine in kulture v Skogar muzej. Na poti lahko ustavite še pri
slapu Seljalandsfoss, kjer se lahko sprehodite za slapom. Sledi povratek v Reykjavik.
4. DAN: REYKJAVIK IN MODRA LAGUNA-LJUBLJANA
Dopoldne se bomo podali na ogled Reykjavika, ki ga krasijo zanimive raznobarvne hiše. Mesto je
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znano tudi po koloniji arktičnih ptic in lososih, ki jih je možno videti kar v mestnem središču. Ogledali
si bomo stari in novi del mesta ter pristanišče in se sprehodili mimo parlamenta ter mestne hiše do
stolnice. Videli bomo veličastno Hallgrimurjevo cerkev, ki je ena najvišjih zgradb na Islandiji ter si
ogledali znamenito zgradbo Perlan, ki ni samo zbiralnik tople vode pač pa arhitekturno izjemna
stavba z odlično restavracijo in razgledno ploščadjo. Popoldne (doplačilo, po želji) se bomo zapeljali
do svetovno znanih term Modra laguna. Kopanje tam je posebno doživetje, saj povprečna
temperatura te z minerali bogate geotermalne vode znaša približno 38 stopinj C, obkrožajo pa jo
polja črne lave. Sledi prevoz do letališča, od koder bomo z nočnim letom poleteli proti Ljubljani.

Cena na osebo : 939 eur
Za več informacij smo tu za Vas na številki 041 630 135 ali preko e-maila na boom@siol.net
Program se izvaja v sodelovanju s partnersko agencijo.
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