Islandska saga, 12 dni
Hostli/penzioni, večposteljne sobe
• 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.

05.07.2022 do 16.07.2022
99 - Oskar Plus
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.
Na Islandski sagi z odmaknjenim veličastjem in njegovimi ljudmi zaživimo. Potovanje je
zasnovano aktivno in vsestransko. V dolgih aktivnih dneh bomo hodili in raziskovali naravne
lepote, odkrivali zgodovino in življenje preprostih ljudi; skozi sage bomo vstopili v njihov
čustveni in miselni svet; z zlitjem v celoto se bomo začutili živeče tam nekje daleč stran, na
robu civilizacije, s kratkim poletjem in dolgo zimo … Tudi mi za potovalni čas postanemo
Islandci, vsrkamo enkratno vzdušje, naj nas spremlja v domači čas.
Potovanje je pripravljeno za potovalne sladokusce in ljubitelje narave, ki uživate v
odmaknjenosti skritih krajev. Potovali bomo v diskretni skupini, z veseljem bomo med seboj
sodelovali in si pomagali, se vzpodbujali v čudenju in navduševanju, v odkrivanju lepot in
samih sebe.
1. dan LJUBLJANA - KEFLAVIK - REYKJAVIK - BORGARNES . Zbor v Ljubljani, od
koder se odpeljemo do okoliškega letališča, od koder poletimo na Islandijo. Po pristanku
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 in parlament. Po ogledu se odpeljemo do
mesta Borgarnes. Namestitev in nočitev. (P)
2. dan BORGARNES – izlet na polotok SNAEFELLSNES . Vožnja na polotok
Snaefellsnes, ki je Islandija v malem in slovi po najboljši energiji na otoku. Vozili se bomo po
krožni cesti okoli polotoka, vso pot nas bo spremljal vulkan Snaefellsjökull (Snežna gora);
spoznali bomo fjorde, iskali bomo tjulnje, se vzpeli na vulkanski krater, uživali v strmih klifih,
opazovali ptice in se sprehodili po neskončni peščeni obali. Veliko bo hoje v raju barvnih
kontrastov. Najboljši uvod “prvinsko” Islandijo. Vrnitev v Borgarnes in nočitev. (P)

3. dan BORGARNES – GLAMBAUER – polotok TROLL - SIGLUFJÖRðUR AKUREYRI. Doolg dan. Zgodnji odhod in daljša vožnja proti severu, na poti postanemo ob
globoki soteski Kolugljufur. Prvi postanek bo v mestecu Glambauer, kjer bomo videli
čudovite primere tradicionalnih islandskih kmetij, katerih posebnost so travnate stene ter
strehe. Tu se nahaja tudi muzej, kjer si bomo ogledali bogato dediščino islandskih kmetov.
Popoldne pot nadaljujemo po polotoku Troll z enkratnimi panoramskimi postanki in krajšimi
sprehodi. V majhnem ribiškem mestu Siglufjörður si v skladu s časom in odprtostjo ogledamo
Muzej dobe slanikov, v kateri je vas doživela svoj labodji spev. Še vožnja do mesta Akureyri.
Namestitev in nočitev. (P)
4. dan AKUREYRI – slap GODAFOSS – HUSAVIK – izlet z ladjico h kitom . Jutranji
ogled mesta Akureyri, 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. Vožnja do
veličastnega slapu Godafoss, ki je znan tudi kot “slap bogov”. Pot nadaljujemo 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 bomo popoldne
(za doplačilo) vkrcali na staromodno barko in se odpravili v razbrazdane valove severnega
morja. Z malo sreče nam kakšen grbavec pomaha s svojim velikanskim repom. Prost večer
za raziskovanja. Nočitev. (P)
5. 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 nas 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 sprehodimo po
lavi do kraterja Viti. Vožnja do jezera Myvatn. Morda še večerni ogled ob jezeru. Nočitev. (P)
6. dan MÝVATN – SEYðISFJÖRðUR . 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. Popoldne se vozimo čez islandsko
“puščavo”, prazno sivo goličavo z majhnimi hribčki in jezerci, kjer začutimo 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. (P)
7. dan SEYðISFJÖRðUR – VZHODNI FJORDI - HÖFN . Sprehodimo do Tvísöngur-ja,
kjer se zliva zvok z naravo v posebni harmoniji. Dopoldanski treking po okolici, kjer začutimo
odmaknjenost vzhodnih fjordov. Popoldne se spustimo 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 bomo imeli krasne razglede na okoliške ledenike, fjorde, jezera in čudovite vulkanske
plaže. Vožnja do Höfna. Namestitev in nočitev. (P)

8. dan HÖFN – JÖKULSÁRLÓN – z ladjico v ledeniško laguno - SKAFTAFELL–
VÍK. 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
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, skritega
med bazaltnimi stolpiči. Sprehod. Sledi vožnja do mesta Vik. Namestitev in nočitev. (P)
9. dan VÍK – ČRNA PLAŽA – SKOGARFOSS in SELJALANDSFOSS – VESTMANSKI
OTOKI - VÍK. 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 (od aprila do konca julija). Navduši nas čudovita in divja lepota
narave, enkratne geološke formacije, številna gnezdišča ptic na robovih strmih pečin, z malo
sreče pa v morju uzremo celo kite in delfine. Lahko se sprehodimo na ognjenik Eldfell,
obiščemo muzej izbruha vulkana, popoldne pa se lahko odločite za lastno raziskovanje.
Vrnitev s trajektom na celino. Blizu Skogarja je tudi muzej izbruha Eyjafjallajokula 2010,
spoznamo zgodbo družine, ki ji je skoraj uničilo kmetijo in tako se srečamo s trdoživostjo in
solidarnostjo Islandcev. Povratek v Vik. Nočitev. (P, trajekt)
10. dan VÍK – opcijski celodnevni treking v Þórsmörk . Po želji (za doplačilo) se
odpravimo na eno izmed najbolj priljubljenih pohodniških poti – Fimmvörðuháls. Pohod
začnemo v Skógarju, ob poti pa nas vseskozi spremljajo reka Skógá in številni slapovi. Mimo
ledenikov Eyjafjallajökull in Mýrdalsjökull ter še toplih kraterjev Magni and Móði, vstopimo 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. Odpravimo se na raziskovanje “zlatega trikotnika”. Najprej
prisluhnemo hrumenju mogočnega slapa Gulfoss, 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. 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, Perlan … 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 v Keflavik. Nočitev. (P)

12. dan KEFLAVIK – LJUBLJANA . Jutranji polet iz Keflavika proti okoliškemu letališču.
Sledi še vožnja do Ljubljane. (letalo)
Glede na optimalne letalske povezave se lahko spremeni razpored ogledov.
Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1890 EUR

Aktualna cena
1890 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 15 oseb

120,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za "ne-voznika"
Kopanje v Modri laguni
Doplačilo za dvoposteljno sobo
Zdr. zav. Vzajemna Tujina do 15 dni kritje S - posamično

90,00 EUR
85,00 EUR
225,00 EUR
23,12 EUR

Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

39,00 EUR

Cena (najmanj 16 udeležencev) vključuje: prevoz do okoliškega letališča in nazaj,
letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine (131 EUR), 11 nočitev v lokalnih penzionih
in hostlih v večposteljnih sobah (v nekaterih nastanitvah je skupen TWC), vse oglede,
sprehode in postanke po programu s slovenskim vodnikom, prevoz (najem vozil z vsemi
potrebnimi zavarovanji za čas potovanja, gorivo, parkirnine, cestnine), trajekt na
Vestmanske otoke, stroške priprave in organizacijo potovanja. Število dvoposteljnih sob je
omejeno. Vstopnine v ceno niso vštete in jih potniki poravnajo na kraju samem.
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.
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.
Hrana ni vključena v ceno. Namestitve imajo priročno kuhinjo. Zajtrke in večerje si lahko
pripravljamo sami. Glede priprave prehrane se bomo dogovorili pred potovanjem.

Pred potovanjem: bomo pripravili srečanje, na katerem se bomo temeljito pogovorili in se
na potovanje skupaj pripravili.
Doplačilo po želji na kraju samem (na osebo): – ladjica za ogled kitov v Husaviku okoli
70 EUR,– ledena laguna v Jokulsarlonu okoli 40 EUR,– doplačilo za treking v Þórsmörk: cca.
32 EUR– doplačilo za izlet v Þórsmörk: cca. 65 EUR
Opis izletov: – ladjica za ogled kitov v Husaviku – ogled vključuje vožnjo z tradicionalno
islandsko ladjo. Gre za panoramsko vožnjo, ki traja 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 3 mesece 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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