Islandija s polarnim sijem, 5 dni
Hostli/penzioni, zajtrk, večposteljne sobe
– osupljive pokrajine, hrumeči slapovi, vulkanski pojavi
– neskončen mir in samota, prežeta s starodavnimi sagami
– svetloba polarnega sija in moč prave polarne noči

22.02.2022 do 26.02.2022
3 - Oskarjevo doživeto potovanje
Islandija je pravljična zgodba matere Narave , kajti malo kje lahko občudujemo prvinsko
moč narave v njeni neokrnjeni obliki na način, kot nam ga ponuja Islandija. Dežela tam nekje
daleč na severu se nam pokaže v vseh svojih presežnikih – največji evropski ledenik,
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.
Noč ima svojo moč in zime na Islandiji so resnično nekaj posebnega! Krajši dan,
vpet med čarobno jutranjo in večerno zarjo, ter polarna noč, ko ponoči ob lepem vremenu
polarna svetloba zapleše svoj magični ples in s svojim čopičem na platnu nočnega
arktičnega neba izrisuje neverjetne barve. Ja, polarne noči znajo biti precej čarobne in naši
potovalni dnevi bodo namenjeni (tudi) "lovu" na polarni sij.
Naše potovanje nas 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. 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. . Zbor v Ljubljani in vožnja do
okoliškega letališča. Polet do Keflavika. Po pristanku se odpeljemo 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. Odličen začetek potovanja! Nato se odpeljemo v prestolnico Reykjavik.
Sprehodimo se po centru mesta in si pobliže ogledamo njegove znamenitosti. Najopaznejša
je zagotovo Hallgrimurjeva cerkev, katere zvonik se dviga visoko nad mestom, v jezercu ob
mestni hiši pa domuje na stotine ptic. Še vožnja do namestitve. Nočitev. (letalo, P)
2. dan REYKJAVIK – NP THINGVELLIR (UNESCO), slap GULLFOSS in mogočni

GEYSIR - REYKJAVIK.. Zajtrk. Nato se odpravimo proti največjemu islandskemu jezeru
Thingvallavatn in nacionalnemu parku Thingvellir. Tu so Islandci ustanovili svoj prvi
parlament, ki je bil hkrati tudi najstarejši parlament na svetu in s tem sodobnim
demokracijam dali svoj neizbrisni pečat. Počakamo na gejzir Strokkur, ki obiskovalce
razveseli s svojim izbruhom na vsakih 5-10 min. Za konec prisluhnemo še hrumenju
mogočnega slapa Gulfoss. Povratek v Reykjavik. Prosto za raziskovanje mesta. Nočitev.(P,
Z)
3. dan REYKJAVIK – slapova SELJALANDSFOSS in SKOGARFOSS – VIK. . Zajtrk.
Odpravimo se na pot. Peljemo se po krasni pokrajini, mimo jezer in samotnih kmetij proti
jugu otoka. Pod, od leta 2010 naprej slavnim, vulkanom Eyjafjallajokull nas pričaka
pokrajina, ki je po izbruhu močno posivela od pepela, a kar hitro po zaključku izbruha spet
ozelenela. Le nekaj kilometrov naprej nas čaka še slap Seljalandsfoss, ki pada preko tako
previsnih pragov, da se lahko sprehodimo za njegovim mogočnim curkom. Sledi še veličastni
slap Skogarfoss – tu se sprehodimo do samega roba, kjer reka postane slap, ali pa še malo
višje. Nadaljujemo pot v Vik, kjer se sprehodimo po Reynisfjara – črni peščeni plaži z
zanimivimi skalnimi formacijami. Namestitev in nočitev. (P, Z)
4. dan VIK – izlet v NP SKAFTAFELL in ledeniško laguno JÖKULSÁRLÓN. . Zajtrk.
Preko prostranih ledeniških nanosov kmalu prispemo do samega roba največjega
evropskega ledenika, Vatnajökull. Najprej se povzpnemo do padajočega vodnega pramena,
skritega med bazaltnimi stolpiči v nacionalnem parku Skaftafell, potem pa se pri najkrajši
islandski reki Jokulsá (kar pomeni Ledeniška reka), ki meri v dolžino le dobrih dvesto metrov,
sprehodimo med ledenimi gorami po ledeniški laguni Jökulsárlón. Vrnitev v Vik. Nočitev.(P,
Z)
5. dan VIK - letališče KEFLAVIK – LJUBLJANA. . Zajtrk. Vožnja do letališča Keflavik.
Polet na okoliško letališče. Sledi še prevoz do Ljubljane. (Z, letalo)
Glede na optimalne letalske povezave se lahko spremeni razpored ogledov.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1230 EUR

Aktualna cena
1230 EUR

Doplačila po želji
Kopanje v Modri laguni
Doplačilo za nevoznika
Doplačilo za dvoposteljno sobo
Doplačilo za hotel 2-3*
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Mondial, do 5 dni, Evropa, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

60,00 EUR
90,00 EUR
99,00 EUR
240,00 EUR
4,56 %
8,48 EUR

3,50 %

Cena (najmanj 15 udeležencev) vključuje: prevoz do okoliškega letališča in nazaj,
letalski prevoz, letališke takse in varnostne pristojbine, 4 nočitve v hostlih/lokalnih penzionih
v večposteljnih sobah (lahko s skupno kopalnico), 4 zajtrke, prevoze in oglede z najetimi
avtomobili* (kasko zavarovanje, gorivo …), slovensko vodenje, pripravo in organizacijo
potovanja.
Namestitve: v večposteljnih sobah v hostlih ali penzionih. V sobah so lahko pogradi,
kopalnice in WC-ji so lahko skupni. Če želite, lahko doplačate za dvoposteljno sobo na istem
nivoju namestitev (doplačilo spodaj). Dvoposteljne sobe so lahko ločene od namestitve s
skupnimi ležišči. Namestitve imajo priročno kuhinjo. Večerje si tako lahko pripravljamo sami.
Prevozi: deželo bomo raziskovali z najetimi avtomobili. Agencija Oskar uredi najem
avtomobilov. S prijavo se sopotnik strinja, da bo prevzel obveznost vožnje avtomobila
proporcionalno glede na število sopotnikov v njem. Če sopotnik ne želi voziti, ob prijavi
doplača (doplačilo spodaj). Število mest za nevoznike je omejeno.

VIZE: vizum za Islandijo ni potreben. 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.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 29.09.2021
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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