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Labākais no Islandes 

 08.06. – 15.06.2022,8.dienas, cena 2990 EUR 

Saka, ka pat brīnišķīgākajos sapņos cilvēks nespēj radīt neko lieliskāku par dabu. Islande – ir lielisks pierādījums šim 
apgalvojumam. Ar vārdiem aprakstīt šo maģisko zemes šūpuli ir ļoti sarežģīti, jo tas ir jāsajūt. Valsts nav liela, bet 8 dienas ir krietni 
par maz, lai to pilnībā apgūtu! Tāpēc mēs piedāvājam – apgūt skaistāko Islandes daļu, apgūstot to padziļināti, nevis skriet pēc 
miljona salai apkārt, kā to dara lielākā daļa. Visu ceļojumu mūs pavadīs profesionāls vietējais gids – ģeologs, kas sniegs mums 
visas savas zināšanas, lai iespējams, mēs te atgrieztos. Islande ir viena no dārgākajām zemēm pasaulē, bet mēs esam 
parūpējušies, lai Jums vairs nav jāraizējas par liekiem tēriņiem, būsiet aizvesti, pabaroti un daudz uzzinājuši! Īsumā: Reikjavika, 
Zelta aplis, Tilingeras NP, Geysir karstie avoti, Gulfoss un Oxararfoss ūdenskritumi, Fridheimar, Noslēpumu lagūna, Snaefellsnes 
pussala, Kirkjufell kalni, Djupalonssandur, Londrangar, Vatnshellir lava alas, Hellnar klintis, un vēl daudz ledāju, ūdenskritumu, 
Dimanta pludmale u.c. Saka, ka nav sliktu laikapstākļu, bet ir nepiemērots apģērbs. Jā, šis teiciens Islandei ir ļoti piemērots, jo 
stipro vēju un pēkšņā īslaicīgā lietus dēļ atceries par  siltām drēbēm, vēja izturīgu virsjaku, cimdiem un izturīgiem apaviem. Un 
vairāk nekas cits tavas brīvdienas nesabojās.  

1.diena. 08.06. Beidzot dodamies ceļā  

 Lidojums Rīga – Reikjavīka 13.30 – 14.25 

 Reikjavīka - te kā pasakā ieraudzīsim krāsainas mājiņas, kas ļoti atdzīvina salai raksturīgo drūmo ainavu. Galvaspilsētas 
apskate. Hallgrimskirkja – īpašas arhitektūras baznīca un daudz kas cits.  

 Iekārtošanās 3* naktsmājās Reikjavikā 

 2.diena. 09.06. Snafellsnes pussala  

 Pilnas dienas ekskursija. Snæfellsnes pussala, kur Julus Verne smēlies iedvesmu savai grāmatai "Ceļojums uz centru Zeme”. 
Kirkjufell kalns, kas atrodas ziemeļu vietā ir viens no gleznainākajiem kalniem Islandē,  Kirkjufell ūdenskritums  

 Djúpalónssandur melnā pludmale ir Snæfellsnes pussalas gals. Melni mazie oļi pludmalē ir nogludināti ar okeāna viļņiem, un 
starp tiem ir izkaisīti sarūsējušā kuģa vraka daļas, kas 1948. gadā šajā apgabalā palika 

 Senos laikos zvejnieki pārbaudīja savus spēkus, ceļot smagus akmeņus, kas tur joprojām atrodas. Smagākais ir Fullsterkur , 
sver 154 kg, nākamais ir Hálfsterkur, kas sver 100 kg, Hálfdrættingur , kas sver 54 kg, un Amlóði 23kg.  Tos tradicionāli 
izmantoja, lai kvalificētu vīriešus darbam makšķerēšanas jomā uz  laivas, kur Hálfdrættingur ir minimālais svars, kas ir jāpaceļ 
zvejniekam gurnu augstumā 

  Lóndrangar klintis un Vatnšellira lavas ala un Helnaras pludmale  

 Atgriešanās  Reikjavīkā. 

 3.diena. 10.06. Zelta aplis   

 Zelta aplis -  brauciens raksturojams kā nezūdoša eiforija. Braucot cauri karsto avotu teritorijai,  visapkārt tev atrodas milzīgs 
skaits ar kūpošiem ugunskuriem, kas rada diezgan mītisku, sirreālu efektu.  

 Thingvellir – UNESCO dabas pieminekļu sarakstā. Tiks apmeklēts Strokkur un Geizeru puse un Gullfosa ūdenskritums. 
Izbaudiet skatu no augšas un ejiet lejā 

 Pusdienas baudīsim  interesantajā Friðheimar siltumnīcas  saimniecībā  

 Dienas noslēgumā dodamies uz  Secret Lagoon – vecāko peldbaseinu no 1891.g, kas izvietots Flúðir ģeotermālajā reģionā, un 
visu cauru gadu ir 38 grādu silts. Baudam! 

 Atgriešanās Reikjavīkā 

 4.diena. 11.06. Islandes Dienvidu krasts  

 Seljalandsfoss ir 60 m augsts ūdenskritums un te var doties nelielā pastaigā 

 Skógafoss ir viens no slavenākajiem ūdenskritumi Islandē 
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 Eijafjallajökull vulkāns, tagad ir slavens ar to, ka tas 2010. gadā ar savu izvirdumu pārtrauca gaisa satiksmi Eiropā 

 No Dyrholaey ir elpu aizraujošs skats uz melno smilšu pludmalēm 

 Reynisfjara melnā pludmale 1991. gadā tika ierindota kā viena no desmit skaistākajām netropiskajām vietām 

 Solheimajökull ledājs, kas izplūst no Mýrdalsjökull ledus cepures 

 Nakts viesu mājā pie  Skaftafell 

 5.diena. 12.06. Nacionālo parku burvība  

 Vatnajökull un Skaftafell NP, kas atrodas netālu no lielākā ledāja Islandē un Eiropā, Vatnajökull. Skaista pastaiga līdz 
Skaftafellsjökull, mēs izbaudīsim pārsteidzošu ledāja pārgājienu  

 No Skaftafell dodamies pārgājienā uz skaisto Svartifosu, melno ūdenksritumu!   

 Fjarðárgljúfur kanjons – vēl viens dabas pārsteigums 

 Nakts viesu mājā pie Skaftafell 

 6.diena. 13.06. Ledāju lagūna  

 ledāju lagūna Jökulsárlón un Fjallsárlón. Izbaudiet brīnišķīgos skatus uz peldošajiem aisbergiem, lagūnu un pastaigājieties 
starp tām melnajā pludmalē 

 Brauciens ar kuģīti pa Jökulsárlón ledāju – pēc izvēles par papildus samaksu 

 Izbaudiet Skaftafell nacionālā parka dabas brīnumus 

 Nakts viesnīcā Reijavikā vai apkārtnē 

 7.diena. 14.06. Vēstures stunda  

 Kleifarvatn ezers un Seltún ģeotermālā zona. Ģeotermālā aktivitāte rada virsmas burbuļojošie dubļu baseinus un kūpošas 
zemes un krāsainas solfataras. Skaistās krāsas ir saistītas ar sēru, kas nogulsnējas kā dzeltenbrūni sulfāti.  

 Reikjanesviti bāka, vecākā bāka Islandē 

  Jūs gaida elpu aizraujošs skats uz Atlantijas okeānu 

 Relaksējoša atpūta Zilajā lagūnā – viena no labākajām vietām – ķermenim un garam 

 Nakts viesnīcā Reikjavikā  

 8.diena. 15.06. Atpakaļ uz vasaru!  

 Transfērs uz lidostu  

 Lidojums Reikjavika  – Rīga 15.10-21.50 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Reikjavīka – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 
kg rokas bagāža 55x40x20cm izmērā) 

 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 
 Dzīvošana 3* viesnīcās un viesu mājā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 
 1 pusdienas 
 7 vakariņas 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Angliski runājošs vietējais gids - ģeologs 
 Visi apskates objekti, kas minēti programmā  
 Ceļojuma organizācija 
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Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  
 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 
 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 
 Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 

 Izbrauciens ar kuģīti pa ledāju ieleju ~ 90 USD 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 525 EUR 

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties. 

 Minimālais skaits grupā ir 14 personas. Ja 20 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 vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Programmā var tikt veiktas izmaiņas – izejot no laika apstākļiem!  

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 08.03.2022 1300 EUR Līdz 08.05.2022 1290 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 08.03.2022 Pēc 08.03.2022 Pēc 08.05.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 1495  EUR Visa summa 

 Līdz 05.06.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 
 


