Islandija - V deželi ognja in ledu, 8 dni
Hoteli 3*, nočitev z zajtrkom
–
–
–

osupljive pokrajine, hrumeči slapovi, vulkanski pojavi
neskončen mir in samota prežeta s starodavnimi sagami
barvite ribiške vasi in od vetra izklesani obrazi domačinov

08.08.2020 do 15.08.2020
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Kot bi oživele stare islandske sage in mi bi se naenkrat znašli v njih. Tako nas naše
potovanje popelje iz ene čarobne pokrajine v drugo, še bolj neverjetno od prejšnje, in v nas
izbriše tanko črto med realnostjo in fikcijo ter nam dodeli vlogo v eni od starih vikinških
zgodb.
Skozi naše potovanje nam ne bo ostalo nič skritega – dežela tam nekje daleč na
severu se nam pokaže v vseh svojih presežnikih – največji evropski ledenik, največji
evropski slap, najstarejši parlament, najmanjše glavno mesto … Vmes pa kopica naravnih
lepot, katerih težko izgovorljiva imena si ne bomo zapomnili, kljub temu pa bodo za vedno
ostala zapisana v našem potovalnem spominu.
Predvsem pa je tu neskončen mir, ki ga režejo le prodorni klici ptičev in piš vetra. In
seveda samota, ki daje občutek, da si sam sredi tega domišljijskega otoka, ki so ti ga
domačini dobrohotno zaupali z mislijo; tu je, tvoj je, le spoštuj ga in pazi nanj.
1. dan LJUBLJANA – letališče KEFLAVIK – REYKJAVIK – BORGARNES. . Zbor v
Ljubljani in vožnja do Dunaja, od koder poletimo na Islandijo. Po pristanku vožnja v
Reykjavik, kjer raziščemo glavno mesto. Sprehodimo se po mestnem središču in si pobliže
ogledamo njegove znamenitosti, najopaznejša je zagotovo Hallgrimurjeva cerkev, katere
zvonik se dviga visoko nad mestom, tu je še mestna hiša, parlament ter razgledišče Perlan.
Vožnja do Borgarnesa. Namestitev in nočitev. (H, Z)
2. dan BORGARNES – GLAMBAUER – AKUREYRI – večerni izlet z ladjico h
kitom.. Zajtrk. Raziščemo mesto Borgarnes. Nato sledi daljša vožnja proti severu.
Ogledamo si kmetijo Glambauer, kjer bomo videli čudovit primer tradicionalne islandske
kmetije, katere posebnost so travnate stene ter strehe. Tu se nahaja tudi muzej, kjer si bomo
ogledali bogato dediščino islandskih kmetov. Še vožnja do mesta Akureyri. Ogled mesta, ki
je drugo največje mesto na otoku. Ogledamo si botanični vrt, kjer je zbrana vsa islandska
flora, ter se sprehodimo po tem prijetnem islandskem mestu. Zgodaj zvečer se bomo (za
doplačilo) vkrcali na barko in se odpravili v valove severnega morja, kjer nam z malo sreče

kakšen kit pomaha s svojim velikanskim repom. Namestitev in nočitev. (H, Z)
3. dan AKUREYRI – slap GODAFOSS – MÝVATN – AKUREYRI. . Zajtrk. Vožnja do
veličastnega slapu Godafoss, ki je znan tudi kot “slap bogov”. Sprehodimo se po prelepi
okolici, ki nas navduši! Sledi vožnja do jezera Mývatn. 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. Sprehajamo 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. Obiščemo geotermalno postajo. Povratek
v Akureyri. Nočitev. (H, Z)
4. dan AKUREYRI – slap DETTIFOSS – EGILSSTADIR - BREIDALSVIK. . Zajtrk. Vožnja
do Islandskega kanjona, kjer kraljuje slap Dettifoss, ki glede na svoj pretok velja za
največjega v Evropi. Občudujemo veličastni slap, ki nam vzame sapo. Nato nadaljujemo pot
čez črno puščavo proti vzhodni obali Islandije. Tu se globoki fjordi med seboj ločujejo z
visokimi gorami. Zaradi različnih barv in nenavadnih oblik ta predel velja za enega najlepših
delov Islandije. Namestitev v Breidalsviku. Nočitev. (H, Z)
5. dan BREIDALSVIK – 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 ob
laguni lahko sprehodimo in uživamo v vzdušju … Preko prostranih ledeniških nanosov kmalu
prispemo do samega roba največjega evropskega ledenika, Vatnajökull. Vožnja proti
nacionalnemu parku Skaftafell, ki je zelena oaza in kjer se povzpnemo do padajočega
vodnega pramena slapu Svartifoss, skritega med bazaltnimi stolpiči. Sprehod. Sledi vožnja
do mesta Vik. Namestitev in nočitev. (H, Z)
6. dan VÍK – ČRNA PLAŽA – SKOGARFOSS in SELJALANDSFOSS – VESTMANSKI
OTOKI - SELFOSS.. Zajtrk. Zgodaj se sprehodimo po dolgi črni peščeni plaži, ki jo
sestavljajo majhni, lepo oblikovani črni kamenčki, fascinantne pa so tudi visoke bazaltne
stene. Odpravimo se še na rt Dyrhólaey, kjer doživimo neverjetno moč Atlantika. Pot
nadaljujemo pod vulkanom Eyjafjallajokull do veličastnih slapov Skogafoss in Seljalandsfoss.
Popoldne se s trajektom odpeljemo na Vestmanske otoke, ki slovijo po živahni vulkanski
dejavnosti in po največji koloniji njork na Islandiji. Navduši nas čudovita in divja lepota
narave, enkratne geološke formacije ter številna gnezdišča ptic na robovih strmih pečin.
Vrnitev s trajektom na celino. Namestitev v Selfossu. Nočitev. (H, Z, trajekt)
7. dan SELFOSS – zlati krog (GULLFOSS – GEYSIR – THINGVELLIR) - MODRA
LAGUNA - REYKJAVIK.. Zajtrk. Odpravimo se na raziskovanje “zlatega kroga”. Najprej
prisluhnemo hrumenju mogočnega slapa Gullfoss, potem počakamo na gejzir Strokkur, ki
obiskovalce razveseli s svojim izbruhom na vsakih 5 – 10 min. Potem postanemo ob
največjemu islandskemu jezeru Thingvallavatn v nacionalnem parku Thingvellir (UNESCO),
kjer lahko občudujemo tektonske prelomnice. Tu so Islandci ustanovili svoj prvi parlament, ki

je bil hkrati tudi najstarejši parlament na svetu. Sledi vožnja proti Reykjaviku. Za zadnji
vrhunec se odpravimo proti Modri laguni, kjer se (za doplačilo) prepustimo 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 do
namestitve in nočitev. (H, Z)
8. dan REYKJAVIK – letališče KEFLAVIK – LJUBLJANA. . Zgoden zajtrk. Vožnja na
letališče. Polet iz Keflavika proti Dunaju. Vožnja v Ljubljano. (Z, letalo)
Glede na optimalne letalske povezave se lahko spremeni razpored ogledov.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
2058 EUR

Aktualna cena
1998 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb - zmanjšano
Doplačilo za skupino v velikosti 20 - 29 oseb

120,00 EUR
90,00 EUR
180,00 EUR

Doplačila po želji
Kopanje v Modri laguni
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Zdr. zav. AS TUJINA PLUS, osnovno, do 8 dni

85,00 EUR
4,56 %
600,00 EUR
13,31 EUR

Popusti
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču

10,00 %
3,50 %
20,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje: prevoz do letališča in nazaj, letalski prevoz,
letališke pristojbine in varnostne takse, 7 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom, prevoze in oglede s
klimatiziranim avtobusom, trajekt na Vestmanske otoke, vse vstopnine po programu,
slovensko vodenje, stroške priprave in organizacijo potovanja.
Vstopnine: zaradi povečanega turizma nameravajo na Islandiji zaračunavati vstopnino na
vseh naravnih ogledih (gejzirji, slapovi, …). Zaenkrat je še vse brezplačno. V kolikor se bodo
na drugih ogledih uvedle vstopnine, jih potnik poravna na kraju samem.
Doplačilo po želji na kraju samem (na osebo): – ladjica za ogled kitov v Akureyriju 85
EUR,– ledena laguna v Jokulsarlonu 45 EUR.

Opis izletov: – ladjica za ogled kitov v Akureyriju – ogled vključuje vožnjo z ladjo. Gre
za panoramsko vožnjo, ki traja okoli 3 ure. Vseskozi ponuja lepe razglede, glavni namen pa
je videti kite, delfine in ptice, ki tam živijo. – ledena laguna v Jokulsarlonu – ogled
vključuje vožnjo po ledeni laguni, med plavajočimi ledenimi gorami. Vožnja traja od 45 do 60
minut. Nato je predviden tudi sprehod po laguni. – kopanje v Modri laguni – tu gre za
kopanje v teh bazenih v geotermalni vodi, ki ima blagodejen učinek na kožo. V ceno je
vključena tudi blatna maska za obraz, brisača ter 1 pijača. Kopanje je predvideno okoli 2 uri.
Vsi ponujeni izleti so v tem času primerni in izvedljivi. V primeru slabega vremena (razen
modre lagune) je ogled odpovedan in nadomeščen z kakšnim drugim ogledom. Cene
dodatnih izletov so informativne. Plačate na kraju samem.
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. Najcenejši topel obrok v restavracijah je od 30 EUR dalje.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 20
PRIPRAVA POTOVANJA: 25.09.2019
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V
primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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