Islandija z najetim avtomobilom 12 dni
INDIVIDUALNO POTOVANJE
•
•
•

otok ledu in vulkanov, kjer doživite neverjetno moč narave,
veličastni slapovi, mogočni ledeniki in brizgajoči gejzirji,
izjemna dežela in njeni ljudje, kot jih ne najdete nikjer drugje.

Islandija vas bo prevzela na vsakem koraku. Mati narava jo je bogato obdarila s čudesi in neopisljivimi lepotami,
da se ljubitelju narave kar meša v njej; v odmaknjeni naravi zažarijo skromna dela človeških rok - vsaka hiša in
kmetija ima svoj pomen; tu je islandski nevidni svet, ki v sagah in verovanjih »tam nekje daleč na severu« sobiva v
zemeljski veličastnosti.
Potovanje je pripravljeno za potovalne sladokusce in ljubitelje narave, ki uživate v odmaknjenosti skritih
krajev. Potovali in raziskovali Islandijo boste sami po priporočenem programu.

Stil: Individualno potovanje
1. dan KEFLAVIK – REYKJAVIK – BORGARNES. Po prihodu prevzamete vaše vozilo in se odpeljete naprej do
glavnega mesta Reykjavik. Sprehodite se po mestnem središču in si pobliže ogledate njegove znamenitosti,
najopaznejša je zagotovo Hallgrimurjeva cerkev, katere zvonik se dviga visoko nad mestom, tu je še mestna hiša,
parlament, Perlan … Po ogledu se odpravite do mesta Borgarnes. Po prihodu raziščete mesto in v skladu s časom
lahko obiščete še "Muzej naselitve Islandije". Namestitev v bližini mesta in nočitev. (H)
3. dan BORGARNES – izlet na polotok SNAEFELLSNES. Zajtrk. Vožnja na polotok Snaefellsnes, ki je Islandija
v malem in slovi po najboljši energiji na otoku. Vozili se boste po krožni cesti okoli polotoka, vso pot vas bo spremljal
vulkan Snaefellsjökull (Snežna gora); spoznali boste fjorde, iskali boste tjulnje, se lahko vzpeli na vulkanski krater,
uživali v strmih klifih, opazovali ptice in se sprehodili po neskončni peščeni obali. Veliko možne hoje v raju barvnih
kontrastov. Najboljši uvod "prvinsko" Islandijo. Vrnitev v Borgarnes in nočitev. (Z, H)

4. dan BORGARNES – GLAMBAUER – polotok TROLL - SIGLUFJÖRðUR - AKUREYRI. Zgodnji odhod in
daljša vožnja proti severu, na poti postanete ob globoki soteski Kolugljufur. Prvi postanek naredite v mestecu
Glambauer, kjer boste videli čudovite primere tradicionalnih islandskih kmetij, katerih posebnost so travnate stene
ter strehe. Tu se nahaja tudi muzej, kjer si boste ogledali bogato dediščino islandskih kmetov. Popoldne pot
nadaljujete po polotoku Troll z enkratnimi panoramskimi postanki in krajšimi sprehodi. V majhnem ribiškem mestu
Siglufjörður si v skladu s časom in odprtostjo ogledate Muzej dobe slanikov, v kateri je vas doživela svoj labodji spev.
Še vožnja do mesta Akureyri. Namestitev in nočitev. (P)
5. dan AKUREYRI – slap GODAFOSS – HUSAVIK – izlet z ladjico h kitom. Jutranji ogled mesta Akureyri, ki
je drugo največje mesto na otoku. Ogledate si botanični vrt, kjer je zbrana vsa islandska flora, ter se sprehodite po
tem prijetnem islandskem mestu. Vožnja do veličastnega slapu Godafoss, ki je znan tudi kot "slap bogov". Pot
nadaljujete v Husavik. Glavna znamenitost Húsavíka sploh ne domuje v Húsavíku, ampak v mrzlem morju severno
od mesta. Največji sesalci na svetu se v teh vodah počutijo dobro, zato se boste popoldne (za doplačilo) vkrcali na
staromodno barko in se odpravili v razbrazdane valove severnega morja. Z malo sreče vam kakšen grbavec pomaha
s svojim velikanskim repom, zagotovo pa vam kapitan postreže s čim vročim in močnim. Prost večer za raziskovanja.
Nočitev. (H)

6. dan HUSAVIK – ÁSBYRGI – slap DETTIFOSS – MÝVATN. Jutranji sprehod po mestecu in ogled Muzeja Kitov.
Vožnja do prekrasne soteske Asbyrgi, ki naj bi bila odtis kopita konja boga Odina. V prekrasni soteski vas pričakujejo
številne pešpoti. Sledi obisk skrajnega južnega roba Islandskega kanjona, ki se končuje s slapom Dettifoss, ki glede
na svoj pretok velja za največjega v Evropi. Vožnja v Mývatn; na poti se lahko sprehodite po lavi do kraterja Viti.
Vožnja do jezera Myvatn. Morda še večerni ogled ob jezeru. Nočitev. (Z, H)
7. dan MÝVATN – SEYðISFJÖRðUR. Zajtrk. Ob jezeru Myvatn so bogovi v svoji igri zemeljskih sil že skoraj malo
pretiravali. Vulkančki, vulkani, labirinti lave, brbotajoče blato, vroča mlečno turkizna jezera, kadeče fumarole,
žvižgajoči dim. Sprehajate se po ostrih robovih kraterjev, med še vedno toplo lavo in med prekrasnimi barvami po
poljih, pod katerimi zemlja še vedno kuha svoje vroče sokove. Obiščete geotermalno postajo. Popoldne se vozite čez
islandsko "puščavo", prazno sivo goličavo z majhnimi hribčki in jezerci, kjer začutite delček otoške notranjosti. Vožnja
v mesto Seyðisfjörður, globoko v vzhodnih Fjordih, v drugi resničnosti. Prijetno živahno mesto je središče kulture v
tem delu otoka. Namestitev in nočitev. (Z, H)
8. dan SEYðISFJÖRðUR – VZHODNI FJORDI - HÖFN. Sprehodite se do Tvísöngur-ja, kjer se zliva zvok z naravo
v posebni harmoniji. Dopoldanski treking po okolici, kjer začutite odmaknjenost vzhodnih fjordov. Ustavite se pri
najdaljšem islandskem jezeru, v katerem naj bi živela islandska "Nessie". Popoldne se spustite v doživeto vožnjo po
vijugavi cesti med spektakularnimi pogledi in krajšimi sprehodi, kjer se sredi oaze fjordov in otočkov skriva

nedotaknjena divjina in neokrnjena narava, ki se ju masovni turizem še ni dotaknil. Z malo sreče boste imeli krasne
razglede na okoliške ledenike, fjorde, jezera in čudovite vulkanske plaže. Vožnja do Höfna. Namestitev in nočitev.
(H)
9. dan HÖFN – JÖKULSÁRLÓN – z ladjico v ledeniško laguno - SKAFTAFELL– VÍK. Zajtrk. Vožnja do
najkrajše islandske reke Jokulsa in izlet z ladjico (za doplačilo) med plavajočimi ledenimi gorami po ledeniški laguni
Jökulsárlón, potem se po laguni lahko sprehodite in uživate v vzdušju … Preko prostranih ledeniških nanosov kmalu
prispete do samega roba največjega evropskega ledenika, Vatnajökull. Vožnja proti nacionalnemu parku Skaftafell,
ki je zelena oaza in kjer se povzpnete do padajočega vodnega pramena, skritega med bazaltnimi stolpiči. Sprehod.
Sledi vožnja do mesta Vik. Namestitev v bližnjem mestu Eyvindarhólar (okoli 42 km od Vik-a) in nočitev. (Z, H)
10. dan VÍK – opcijski celodnevni treking v Þórsmörk. Po zajtrku se po želji (za doplačilo) odpravite na eno
izmed najbolj priljubljenih pohodniških poti - Fimmvörðuháls. Pohod začnete v Skógarju, ob poti pa vas vseskozi
spremljajo reka Skógá in številni slapovi. Mimo ledenikov Eyjafjallajökull in Mýrdalsjökull ter še toplih kraterjev Magni
and Móði, vstopite v čudovito ledeniško dolino Þórsmörk. Sledi vožnja na izhodišče. Celoten izlet traja 10 ur, je
intenzivno pohodniški in za vse z dobro kondicijo. Lahko pa se (za doplačilo) na kraju samem odločite za izlet v
Þórsmörk, kjer je tudi obilo narave, vendar manj hoje. (P)

11. dan VÍK – zlati krog (GULLFOSS – GEYSIR – TINGVELLIR) – REYKJAVIK – MODRA LAGUNA –
KEFLAVIK. Zajtrk. Odpravite se na raziskovanje "zlatega trikotnika". Najprej prisluhnete hrumenju mogočnega slapa
Gulfoss, potem počakate na gejzir Strokkur, ki obiskovalce razveseli s svojim izbruhom na vsakih 5 - 10 min. Potem
postanete ob največjemu islandskemu jezeru Thingvallavatn v nacionalnem parku Thingvellir (UNESCO), kjer lahko
občudujete tektonske prelomnice. Tu so Islandci ustanovili svoj prvi parlament, ki je bil hkrati tudi najstarejši
parlament na svetu. Sledi vožnja proti Reykjaviku in prost čas za zadnje nakupe. Za zadnji vrhunec v skladu s časom
se lahko odpravite tudi proti Modri laguni, kjer se (za doplačilo) prepustite objemu tople termalne vode, ki privre
naravnost iz nedrij zemlje. Bazeni z mlečno modro vodo, vroči vrelci, masažni slapovi, brezplačno masko za obraz in
brezplačne savne. Razvajanje! Vožnja v hotel in nočitev. (Z, H)
12. dan KEFLAVIK. Zajtrk. Vožnja na letališče Keflavik. Oddaja avtomobila. (Z)
**Letalska vozovnica ni vključena v ceno potovanja. Okvirna cena povratnega leta z okoliških letališč
je 400,00eur.**

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša:

od

1.350,00 EUR

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: 10 nočitev v hotelih po programu v dvoposteljni sobi, 6 x zajtrk po
opisu v programu, prevoz (lasten z najetim vozil z vsemi potrebnimi zavarovanji za čas potovanja/prevzem in oddaja
na letališču Keflavik), stroške priprave in organizacijo potovanja. Vstopnine v ceno NISO vštete in jih potniki
poravnate na kraju samem.
Prevozi: deželo boste raziskovali sami z najetim avtomobilom. Agencija Oskar uredi najem avtomobila.
Hrana ni vključena v ceno. Zajtrk (kjer ni navedeno) in večerje si priskrbite sami. Možno za doplačilo tudi v samih
nastanitvah.
Možni dodatni izleti:
- ladjica za ogled kitov v Husaviku: okoli 60 EUR,
- ledena laguna v Jokulsarlonu: okoli 40 EUR,
- kopanje v Modri laguni: okoli 60 EUR,
Cene dodatnih izletov so informativne. Plačate na kraju samem.
Doplačilo po želji (na osebo):
- odstopnina v primeru višje sile 4,05 % vrednosti potovanja,
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini.
DRUGI PODATKI:
VIZE: Ni potrebna. Potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list ali osebno izkaznico.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj za to potovanje ni.
PREDVIDENI DODATNI STROŠKI: Za suho prehrano, če jo kupite v trgovini, lahko računate strošek 20-25 EUR
dnevno; pripravite pa si jo lahko v penzionu/hostlu. Najcenejši topel obrok v restavracijah je od 30 EUR dalje.
VSTOPNINE: Zaradi povečanega turizma nameravajo na Islandiji zaračunavati vstopnino na vseh naravnih ogledih
(gejzirji, slapovi, …). Zaenkrat je še vse brezplačno, razen naslednjih ogledov: Hveravellir (400 ISK), Krafla (800 ISK)
ter Hverir (800 ISK). V kolikor se bodo na drugih ogledih uvedle vstopnine, jih potnik poravna na kraju samem.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

