Nepakartojamas savaitgalis Islandijoje – ledo, geizerių

ir ugnies žemėje
Reikjavikas – Tingveliro nacionalinis parkas – Geysiras – Skalholt – Strokuras – Hvitos kanjonas –
Gulfosso krioklys - Keridos ugnikalnio krateris – Žydroji Lagūna

IŠVYKIMAS:

2017 09 16 – 09 19

1 DIENA. SKRYDIS Į REIKJAVIKĄ.
Skrydis į Reikjaviką. Atvykimas į Keflaviko oro uostą. *Vietiniu transportu vykstame į Reikjaviką. Apgyvendinimas
pasirinktos kategorijos viešbutyje, svečių namuose. Laisvas laikas Reikjavike. Nakvynė viešbutyje, svečių namuose.
2 diena. Tingveliro nacionalinis parkas – Geysir – Skalholt - Hvitos kanjonas - Kerida.
Pusryčiai. Laisvas laikas Reikjavike arba *visos dienos išvyka už papildomą mokestį po Reikjaviką ir Tingveliro nacionalinį
parką. Apžvalginė ekskursija pėsčiomis po šiauriausią pasaulio sostinę, miestą, kuriame gyvena daugiau kaip pusė šalies
gyventojų: savitos architektūros Halgrimo bažnyčia – aukščiausias statinys Islandijoje, miesto katedra, parlamentas
„Altingi“, paminklas Amerikos atradėjui islandui Leifui Eriksonui, garsioji vandens saugykla „Perlanas“, miesto panorama.
Išvykstate į Tingveliro nacionalinį parką. Tai Islandijos istorinė širdis ir Žemės geologijos ginesas. Pamatysite vietą, kurioje
nuo X a. leisti įstatymų ir spręsti svarbiausių klausimų rinkdavosi islandų Altingas – pirmasis pasaulio parlamentas.
Almanagjau lūžis (paprasto žmogaus plyšys) ir Oksaros (kirvio) upė. Šioje vietoje turėsite unikalią galimybę pamatyti
tektoninius Vidurio Atlanto kalnagūbrio lūžius. Niekur kitur Žemėje nėra geresnio ir aiškesnio vaizdo, parodančio, kaip
viena nuo kitos atitolsta dvi litosferos plokštės. Šiuo atveju – Šiaurės Amerikos ir Eurazijos.
Toliau vyksite į Geysirą. Pakeliui pamatysite Skalholt – buvusią Islandijos vyskupystę, šalies kultūros lopšį. Apie 1000 metų
čia buvo islandų etnoso formavimosi centras. Čia įkurta pirmoji šalies mokykla, pirmoji spaustuvė, iš čia buvo skelbiamos
reformacijos idėjos. Pamatysite bažnyčią, laikomą Islandijos vyskupų panteonu. Atvykstate į geizerių slėnį, kuriame
pamatysite vieną galingiausių geizerių pasaulyje – Strokurą. Tai atrakcija ir unikalus gamtos reiškinys, kurio nepamačius
negalima teigti, kad buvote Islandijoje. Atvykstate prie Hvitos kanjono, kuriame garma įspūdingas Gulfosso krioklys.
Paminklas mergaitei, išgelbėjusiai krioklį nuo planuotos čia pastatyti vandens jėgainės. Iki krioklio pakopos pasivaikščiosite
tarpeklio pakraščiu vedančiu takeliu. Nuo čia grožėsitės kvapą gniaužiančiu Gulfoso krioklio vandens purslų vaizdu. Toliau
vykstate prie Keridos ugnikalnio kraterio, kuriame telkšo įstabus ežeriukas. Po kupinos įspūdžių ir turiningos kelionės
grįžtate į nakvynės vietą Reikjavike. Nakvynė viešbutyje, svečių namuose.
3 Diena. Reikjavikas - Žydroji lagūna.
Pusryčiai. Laisva diena savarankiškam Reikjaviko pažinimui. *Rekomenduojame pasijodinėjimą islandiškais žirgais Ishestar
žirgyne Reikjavike arba *dienos išvyka už papildomą mokestį į Žydrąją Lagūną. Vykstame į Reikjaneso pusiasalį
pasigrožėti pasaulinio garso Žydrąja lagūna (Blaa Lonid). Neįtikėtinai melsvos spalvos garuojantis vanduo iš 1000 m gylio
žemės gelmių. Galimybė išsimaudyti ir įsiamžinti dieviško ir tuo pačiu pragariško vaizdo geoterminės jėgainės fone. Tai
viena labiausiai turistų lankomų vietų Islandijoje. Grįžimas į nakvynės vietą Reikjavike. Nakvynė viešbutyje, svečių
namuose.
4 DIENA. REIKJAVIKAS. SKRYDIS Į LIETUVĄ.
Pusryčiai. Laisvas laikas Reikjavike. *Vietiniu transportu vykstate į Keflaviko oro uostą. Grįžimas į Lietuvą.

Kelionės trukmė: 4 dienos
*visos dienos išvyką po Reikjaviką ir Tingveliro nacionalinį parką būtina užsisakyti ir apmokėti iš anksto prieš išvykstant į
kelionę. Išvykos kaina ~ 150 EUR. Tikslinama prieš kelionę.
*dienos išvyką į Žydrąją Lagūną būtina užsakyti ir apmokėti agentūroje prieš išvykstant į kelionę. Išvykos kaina ~ 100 EUR.
Tikslinama prieš kelionę. Įėjimo bilietas į Žydrąją Lagūną įskaičiuotas į ekskursijos kainą.
Kelionės kaina asmeniui 2-viečiame kambaryje: priklauso nuo pasirinktos viešbučio kategorijos. Kelionės kaina tikslinama po
užsakymo pateikimo.
Apgyvendinimas
Svečių namai
2* viešbutis
3* viešbutis
4* viešbutis
Minimalus keliautojų skaičius - 8

Kaina asmeniui dviviečiame kambaryje, EUR
Nuo 299 EUR + lėktuvo bilietas
Nuo 359 EUR + lėktuvo bilietas
Nuo 459 EUR + lėktuvo bilietas
Nuo 499 EUR + lėktuvo bilietas

Į kelionės kainą įskaičiuota:




3 nakvynės turistinės klasės viešbučiuose, svečių namuose/ sodybose, privačiuose apartamentuose (su
patogumais kambaryje arba dušu ir tualetu bendrose patalpose),
maitinimas: 3 pusryčiai,
kelionės vadovo iš Lietuvos paslaugos.

Į kelionės kainą neįskaičiuota:









tarptautinių skrydžių bilietai Vilnius/ Kaunas – Reikjavikas – Vilnius/ Kaunas (rankinis orlaivio bagažas vienam
keliautojui 1 vienetas),
vietinio transporto bilietai iš/ į oro uostą (grupės pageidavimu už papildomą mokestį užsakome pervežimus),
bilietai į mokamus objektus,
pietūs, vakarienės,
medicininių išlaidų draudimas kelionės metu,
asmeninės išlaidos,
arbatpinigiai vairuotojams,
papildomos išlaidos.

MOKAMIEMS OBJEKTAMS TURĖTI: ~ 160 EUR

PASTABOS










Kelionės organizatorius pasilieka teisę optimizuoti maršrutą dviems savaitėms iki kelionės pradžios.
Pasikeitus skrydžių tvarkaraščiams, lėktuvų bilietų ir/arba kitų paslaugų kainoms, valiutų kursams, kelionės
programa, data ir kaina gali keistis. Lėktuvų bilietai negrąžinami ir nekeičiami, pinigai už juos negrąžinami.
Siūlomų ekskursijų, pramogų, objektų lankymo tvarka, skaičius ir kainos gali keistis.
Siekdamas užtikrinti keliautojų saugumą, kelionės organizatorius pasilieka teisę keisti kelionės programą,
ekskursijų eilės tvarką, viešbučius, skrydžius ir pervežimus dėl aplinkybių arba įvykių kelionės šalyje (gamtos
reiškiniai, oro sąlygos, streikai, politinės aplinkybės, etc.), kurių nebuvo galima numatyti iki kelionės pradžios.
Kelionės organizatorius neatsako už papildomas išlaidas, atsiradusias dėl šių aplinkybių (pvz. nauji lėktuvo
bilietai, papildomos nakvynės, pervežimai, skiepai ir pan.).
SVARBU! Minimalus keliautojų skaičius grupėje – 8 turistai. Nesurinkus minimalaus turistų skaičiaus ir,
turistams sutikus, grupė gali vykti be kelionės vadovo iš Lietuvos; kelionės kaina perskaičiuojama.
Registruojamas orlaivio bagažas už papildomą mokestį, užsakomas iš anksto agentūroje sutarties sudarymo
metu. Vairuotojų darbo režimą reglamentuoja ES įstatymai.
Nepamirškite pasirūpinti savo sveikata: pasikonsultuokite su šeimos gydytoju, kelionėje turėkite individualią
vaistinėlę. Rekomenduotinų skiepų sąrašas svetainėje http://www.ulac.lt/keliautojams
LR piliečio pasas turi galioti ne mažiau kaip 6 mėn. po kelionės pabaigos. SVARBU! Atkreipiame dėmesį, kad,
remiantis nauja ES direktyva, joks asmens dokumentas negalioja ilgiau kaip 10 metų po jo išdavimo datos.

