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Sirreālā Islande 

 18.07.-25.07.2021., 8 dienas, cena – 1890 EUR  

Islande patiešām ir brīnišķīga un sirreāla! Islande atrodas Ziemeļatlantijas okeāna vidū, salīdzinoši 
netālu no polārā loka un pateicoties siltajai Golfa straumei, tās klimats ir mērens, bet ļoti mainīgs - 
desmit minūšu laikā silta saulīte var pārtapt niknās vēja aukās un lietū. Islandieši ir dzīves baudītāji. Tur 
neviens nestreso par nokavētām piecpadsmit minūtēm vai pat pusstundu. Salenieki jau vienmēr ir bijuši 
nesteidzīgi! Viņi ir pašapzinīgi, tieši un vienkārši, un viņu, ziemeļnieku, draudzīgums īstu latvieti sākotnēji 
pat apstulbina. Islandes skarbā daba nav īpaši labvēlīga lauksaimniecībai, taču atdarot par dabas 
skarbumu, zemes dzīles burtiski vārās, nodrošinot ģeotermālo siltumu. Tāpēc Islandē daudzus dārzeņus 
audzē siltumnīcās. Starp citu, arī banānus, kurus Islande pat eksportējot! Tik skaista, skarba un 
neaizmirstama, ka pat lielākais trakulis kļūs rimts un apcerīgs, jo daba te ir mežonīga, bet iespaidīga. 
Kādam varbūt pietrūkst koku un neliekas īsti labi, ka ēd zirga un pūdētas haizivs gaļu? Bet tāpēc vienreiz 
lūkosim, kā tad te ir… Neparedzamo laika apstākļu dēļ, brauciens būs arī improvizācija, uzticies! Un 
redzēsi viennozīmīgi labāko! 

 1.diena. Zelta loks  

 Lidojums Rīga – Keflavik  
 Islandes apskati sāksim ar tā saukto Zelta loka ekskursiju! Pingvelliras NP apmeklējums 
 Lielais geizers – Strokkurs, kurš izrāda savu spēku ik pēc 5-10 minūtēm, izšļācot ūdeni ~20m 

augstumā 
 Gulfoss - Zelta ūdenskritums Islandē neapšaubāmi ir viens no ainaviskākajiem ūdenskritumiem. 

Gulfosu neparastu dara tā īpašā forma - no Langjokula un Hofsjokula ledājiem izplūstošā Hvitas upe 
(Baltā upe) vispirms krīt pār slīpi novietotu 11 metrus augstu kaskādi, kurai aptuveni 90 grādu lenķī 
pieguļ nākamā kaskāde 

 2.diena. Dienvidu krasts  

 Šodien atklāsim daudz dabas brīnumus – ūdenskritumu pasauli Gljúfrabúi, Seljalandsfoss, Skogafoss 
ar saviem 527 pakāpieniem, nav viegli, bet ir to vērts… 

 Dienvidu daļa ir īpaša, jo ik uz soļa ir kas skaits ko iemūžināt fotokamerās. Dodoties tālāk redzēsim 
pļavas ar zirgiem un aitām, līdz sasniegsim Dyrhólaey skatu punktu, kur pavērsies varena bilde uz 
lavas laukiem un burvīgo arku – kas devis nosaukumu pussalai – “durvis uz salas kalniem” 

 Šarmantā Vīk pilsētiņa jau gaida mūs uz pastaigu un varbūt glāzi tējas? 
 Reynisdrangar – klifs - Reynisfjara pludmalē – vakara pastaiga – tā ir viena no top 10 pludmalēm 

pasaulē 

 3.diena.  Ledāju lagūnas un kalni  

 Brauciens pa skaistiem kalnu ceļiem uz ledāju pasauli  
 Šodien mums būs iespēja iepazīt vietējos ledājus, kas ir senāki pat par 1000 gadiem. Jokulsarlon 

lagūna. Piedāvāsim par papildus samaksu doties izbraucienā ar laivu tuvāk ledājiem… Tas nudien 
būs aizraujoši! 

 Hofn – lielisks zvejnieku ciematiņš, kur iespējams pavakariņot un baudīt tipiskas ainavas šim 
reģionam 
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 4.diena. Austrumfjordi  

 Djúpivogur, vēl viens zvejnieku miestiņš, kur dzīve šķiet apstājusies. Ziemeļatlantijas okeāna viļņi 
apskalo melnās smilšu pludmales, te ir bagātīga putnu mītnes vieta . Te viennozīmīgi putnu ir vairāk 
kā cilvēku… 

 Dodamies ceļā pa ainavisku ceļu uz Austrumu Fjordiem -  Egilsstaðir mazā pilsētiņa Lagarfljót upes 
krastā – un visu laiku fotopauzes 

 5 .diena. Ziemeļislande  

 Šodien dodamies uz Ziemeļiem. Möðrudalur, 469 m v.j.l augstākā vieta, kur vēl nodarbojas ar 
lauksaimniecību 

 Dettifoss ūdenskritums – lielākais ūdenskritums Islandē un spēcīgākais Eiropā 193 m3/s .Dettifoss 
izplūst no ledāja valsts ziemeļaustrumos. Šis milzis atrodas Vatnajukulas (Vatnajökull) nacionālajā 
parkā. Ūdenskritums ir 100 metru plats un tā kritums ir veseli 45 metri. Šis ūdenskritums redzams 
arī 2012. gadā uzņemtajā filmā "Prometejs"  

 Námaskarð – ģeotermālā zona, kur krāsaini dubļu baseini un milzu mākoņi mijās savā starpā, jā, un 
aromāts jūtams! 

 Tiem, kam patīk mērcēties – par papildus samaksu piedāvāsim – apmeklēt Mīvatnas dabīgos avotus 
– lai paplunčātos. Tiem kam nepatīk  - tie dodas pastaigā vai sēž bārā! 

 Dimmuborgir lava – saukta par melno pilsētu – kas atgādina pasaku varoņu tēlus. Liksim lietā 
fantāziju un iesim tos pētīt tuvāk!   

 6.diena. Snæfellsnes pussala  

 Goðafoss jeb „Dievu ūdenskritums” atrodas Islandes ziemeļos pusceļā starp Akureiri pilsētu un 
Mīvatna ezeru jeb „Odu ezers”, kas savu nosaukumu pilnībā attaisno bezvēja vasaras dienās, par 
ūdenskritumu  stāsta arī seno islandiešu sāgas 

 Akureiri -  ir viena no valsts vecākajām pilsētām, tā ir bijusi svarīga tirdzniecības osta un tirgus pilsēta 
jau kopš 16. gadsimta. Pilsēta atrodas fjorda sākumvietā un to uzskata par Islandes ziemeļu 
galvaspilsētu. Eyafjordur apņem iespaidīgas kalnu grēdas, daudzas no kurām radušās no 
augstienēm, ko Terciārajā periodā izveidoja vulkānu izvirduma rezultātā radusies lava – iesakām 
papusdienot, pirms garā ceļa 

 Hvitserkur rock -  foto pauze 
 Brauciens caur Kolugjlufur kanjonu – būs lielisks dienas noslēgums pirms nakstmājām viesu mājā 

laukos 

 7.diena. Snæfellsnes pussala  

 Šodienu veltīsim dabas brīnumiem, kas aprakstīti grāmatās un filmēti filmās – Troņu spēles u.c.  
 Arnarstapi ciematiņš, zināms kā laba zvejnieku osta, ar senu vēsturi un slaveno Kittiwake putniņu, 

kam te patīk dzīvot  
 Hellnar ciems, arī viens no tipiskiem zvajnieku ciematiem 
 Malarrif un  Svörtuloft bākas -  katra savā krāsā! Bet tas vēl nav viss - Rif un Hellissandur, Ólafsvik 

Grundarfjördur – vietas, kur piestāsim izlocīt kājas!  
 Kirkjufell kalns – viens no fotogrāfētākajiem kalniem pasaulē, saukts par baznīcas kalnu! 
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 8.diena. Galvaspilsēta  

 Reikjavika - galvaspilsētas sirds pukst strauji un kaislīgi – dodamies to apskatīt! Galvenā gājēju iela 
jau mūs vilina!  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Keflavika  – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Keflavik – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 20kg, 
8 kg rokas bagāža 55x40x20cm izmērā) 

 Dzīvošana 3* viesnīcās un viesu mājās, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 
 Transporta pakalpojumi (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, degviela) 
 Ekskursijas pēc programma 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Ieejas maksas baznīcās un muzejos 
 Laiva uz ledāju - ~ 75 EUR (9900ISK) 
 Mīvatnas - https://myvatnnaturebaths.is/ - ~40 EUR (5500 ISK) 
 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda  
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
500 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 8 personas. Ja 30 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par 
minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai „Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase. Pasei  jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 500 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 700 EUR jāsamaksā līdz 26.03.2021. 
 Pārējā summa  690 EUR jāsamaksā līdz 26.05.2021. 
 
 

 


