Reikjavīka maija svētkos
3.maijs – 7.maijs
Īslande ir viena no savdabīgākajām pasaules valstīm – līdzīgas tai nav nevienas. Tā valdzina ar neskartu dabu un iespēju būt klāt
„pasaules rašanās procesos”. Vulkāni, zemestrīces, geizeri, ģeotermālie avoti un dažviet redzamā „mēness ainava” valdzina pat
lielāko daļu pasaules valstis apceļojušos tūristus.
Īslandei pieder viena no jaunākajām pasaules salām – Surtsija, kas radās pagājušā gadsimta 60. gados, pēc gandrīz 4 gadus ilguša
zemūdens vulkāna izvirduma. Eiropas otrā lielākā sala atrodas Atlantijas okeāna ziemeļos, gandrīz pusceļā starp Eiropu un
Ziemeļamerikas kontinentu, tikai mazliet uz dienvidiem no polārā loka.
Cenas vienai personai:
349 LVL vieta divvietīgā istabā
399 LVL vienvietīga istaba
219 LVL tikai lidojums
Fosshotel Baron 3***
http://www.fosshotel.is
Laba 3*** viesnīca Fosshotel Baron atrodas lieliskā vietā pašā Reikjavīkas centrā – dažu metru attālumā no iepirkšanās ielas,
netālu no okeāna krasta un Reikjavīkas ostas. Viesnīcā ir 121 istaba viesiem ar dušu/WC, TV un telefonu.
Viesnīca saviem viesiem piedāvā bezmaksas internetu, veļas mazgātavas u.c. pakalpojumus. Te atrodas arī brokastu istaba un bārs.
Tie, kuri gatavojas nomāt automašīnu, varēs to atstāt viesnīcas bezmaksas stāvvietā.

3.maijs

4.maijs

Programma
Lidojums Rīga – Reikjavīka 06:00 – 07:00
Transfērs uz viesnīcu,
Reikjavīkas pilsētas ekskursija, Reikjanes pussala un Zilās lagūnas
apmeklējums
plkst. 09:00 no viesnīcas Fosshotel Baron
Ekskursijas
pirmajā
daļā
iepazīsimies
ar
Reikjavīkas
pilsētas nozīmīgākajiem apskates objektiem: Vecpilsētas centru, parlamentu,
Katedrāli, ostu, un citām ievērojamām vietām.
Sākot iepazīt Islandi ārpus galvaspilsētas, dosimies ekskursijā uz Reikjanes
pussalu, kam raksturīga augsta vulkāniska aktivitāte un plaši lavas lauki.
Mūsu ceļš vīsies gar Kleifarvatn ezeru, kas Islandē pazīstams ar savu teiku
par ezerā mītošo briesmoni. Apstāsimies pie Krisuvik ģeotermālā rajona, lai
apskatītu pirmatnējās dabas enerģijas izpausmes. Gar pussalas brīnišķīgo
dienvidu krastmalu, kuras ainavām raksturīgi dramatiski kontrasti, dosimies
uz Grindavik ciematu un apmeklēsim vienu no pazīstamākajiem Islandes
brīnumiem - Zilo lagūnu- minerāliem bagātu silta ūdens pārpilnu lagūnu
melnu lavas lauku vidū.
Cena: Ls. 53,Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa
un dvieļi Zilajā lagūnā
Zelta aplis
plkst.
09:00
no
viesnīcas Fosshotel
Baron
Vispirms pāri Hellisheiði plato dosimies uz Hveragerði, kas pazīstams kā
siltumnīcu ciemats. Tad apstāsimies pie senatnīgas bīskapijas, bet tālāk
dosimies uz Gulfosu – vienu no slavenākajiem ūdenskritumiem Eiropā.
Pēc tā apskatīsim slaveno Lielo Geizeru un vienu no aktīvākajiem šī
apvidus geizeriem -Strokkuru.
Tad sekos pusdienas tuvējā viesnīcā.
Pēc pusdienām apmeklēsim Tigvetlira Nacionālo parku, kur atrodas vieta,
kurā kopā sanāca pasaulē senākais parlaments un saskaras divas Zemeslodi
veidojošas tektoniskās plātnes.
Cena: Ls. 49 pērkot ceļojumu līdz 31.12, ekskursiju saņemsiet bez
maksas!
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, pusdienas

5.maijs

Ekskursija uz Thorsmork
plkst. 09:00 no viesnīcas
Thorsmork ir brīnišķīgs dabas rezervāts, kas izvietojies starp trim šļūdoņiem
- Mýrdalsjökull, Eyjafjallajökull un Tindafjallajökull un tiek uzskatīts par
vienu no iespaidīgākajiem ekskursiju galamērķiem Islandē. Nokļūt šeit var
braucot pa nelīdzeniem kalnu ceļiem un šķērsojot krāčainas upes, kurām
nav tiltu.
Šis Islandes apvidus pārsteidz ar arktiskās veģetācijas, putnu dzīves un
klinšu formējumu bagātību. Te atrodas mājvieta salas mitoloģiskajiem
iemītniekiem – elfiem un troļļiem. Pastaiga šeit atstās ne tikai sajūtu, ka esat
redzējuši labāko, ko Islandes neskartā daba var sniegt, bet arī iespēju aizvest
mājās fotogrāfijas ar neaizmirstamu ainavu attēliem. Bērniem līdz 8 gadu
vecumam ekskursiju neieteic!
Cena: Ls. 65,Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi un ēdiens
kārbā pusdienām brīvā dabā

6.maijs

Dienvidu krasts
plkst. 09:00 no viesnīcas Fosshotel Baron
Turpinot iepazīt Islandi, pa Hellisheiði kalnu ceļu dosimies Dienvidu
virzienā, vērojot brīnišķīgas kalnu ainavas – arī sniegiem klāto Islandes
aktīvāko vulkānu Heklu un Eyjafjallajökull.
Tālāk brauksim pa novadu, kas pazīstams no islandiešu sāgām un
apstāsimies pie ūdenskritumiem Skógafoss un Sejellandfoss. Šeit
apmeklēsim arī mazu islandiešu ciematu Skogar un muzeju tajā.
Pēc tam Vik ciematā pusdienosim un aplūkosim ar melnu lavu klātās
pludmales un Reynisdrangar klintis ( 66m).
Cena: Ls. 70,Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa
muzejā un pusdienas
Vakariņas tradicionālā islandiešu restorānā
plkst. 18:45 no viesnīcas
Vakariņas tradicionālā islandiešu restorānā Lękjarbrekka būs labs
turpinājums Islandes piedzīvojumam.
Islandiešu virtuve ir salīdzinoši eksotiska, jo piedāvājumā vienmēr atradīsiet
gan vaļa un haizivs gaļu, gan ēdienus no alka un citiem savvaļas putniem.
Tradicionāla
ir
arī
jēra
gaļa,
īpaši
auksti
kūpināta.
Desertā parasti ir jogurtam līdzīgs skābpiena izstrādājums pasniegts ar
cukuru un mellenēm.
Cena: Ls. 43,Cenā iekļauts: transports, tradicionālā islandiešu bufete ar 10 veidu
uzkodām, 5 veidu otrajiem ēdieniem un 3 veidu desertiem restorānā
Lękjarbrekka. Tēja un kafija ir iekļauta cenā, pārējie dzērieni par papildu
samaksu.
Transfers uz lidostu plkst. 21:45 no viesnīcas

7.maijs

Lidojums Reikjavīka – Rīga 00:55 – 07:55

Cenā iekļauts:
• lidojums Rīga-Reikjavīka-Rīga
• 4 naktis viesnīcā Fosshotel Baron 3***
• brokastis
• transfērs lidosta-viesnīca-lidosta
• ēdināšana lidojuma laikā, bagāža 20 kg
Par papildus samaksu:
• ekskursijas
• apdrošināšana

