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Islandes varenā daba
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27.jūnijs – 4.jūlijs
Islande ir unikāla zeme, sala un valsts. Tās mazapdzīvotie plašumi, skarbie laikapstākļi un atrašanās
uz salas Atlantijas okeāna ziemeļu daļā, prom no pārējās Eiropas un Ziemeļamerikas, to padara par
īpašu vietu. Vulkāni, sniegotas kalnu virsotnes, kanjoni, ūdenskritumi, lavas lauki, ledāji, aitu ganības,
nelieli ciemati, melno smilšu pludmale un pat geizers – Islandes dabas dažādība ir pārsteidzoša!
Vislabāk to visu redzēt, apbraucot Islandei apkārt. Ceļojumā veiksim šo skaisto aptuveni 1600 km
garo ceļu, kas sāksies un noslēgsies galvaspilsētā Reikjavīkā.

-

Ieteikumi:
Islandes laikapstākļi mēdz strauji mainīties, jābūt
gataviem vējam un lietum.

-

Ceļojums dabas mīļotājiem.

-

Vairākos apskates objektos var izvēlēties pastaigas
garumu, var staigāt vairāk vai mazāk atkarībā no
vēlmēm.
Grupas lielums – 8 personas un grupas vadītājs, kurš
brauc pie stūres minibusam.

-

1. DIENA. PIRMDIENA, 27.06. RĪGA–REIKJAVĪKA
Sveicināti ziemeļos – Islandes republikā!

 11:30 tikšanās Rīgas lidostā, 13:30

Rīga ___ 14:25

Reikjavīka, AirBaltic  3 h 55 min



-/-/-

Plkst. 11:30 tikšanas Rīgas lidostā, 13:30 lidojums Rīga–Reikjavīka, ap 14:25 ierašanās Islandē. Brauciens uz
Reikjavīku, kas ir pasaulē vistālāk uz ziemeļiem esošā galvaspilsēta. Dosimies pastaigā pa pilsētu un iepazīsim
tās krāsainās koka ēkas, gandrīz no visām pilsētas pusēm redzamo Hallgrimskirkja baznīcu, kā arī jauno
koncertzāli.
Nakts viesnīcā Reikjavīkā. Dienā~ 70 km.

2. DIENA. OTRDIENA, 28.06. REIKJAVĪKA–AKUREIRI
Islandes dabas plašumi



B/-/-

Šodien dodamies ceļā uz Islandes ziemeļiem. Apskatīsim vulkāna
krāteri un pa īpaši veidotām takām uzkāpsim krāterī – no tā paveras
iespaidīgas ainavas. Turpinājumā dosimies uz ciematu un aplūkosim
tradicionālās islandiešu ”kūdras mājas”, redzēsim, kādos apstākļos
dzīvojuši cilvēki. Ceļš uz Islandes ziemeļu lielāko pilsētu Akureiri,
pastaiga pa pilsētu, apskatīsim Akureiri baznīcu un pilsētas centrālo ielu.
Nakts viesnīcā pie Akureiri. Dienā~ 440 km.
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3. DIENA. TREŠDIENA, 29.06. AKUREIRI–MĪVATNA EZERS
Dzīvā un karstā Islandes zeme



B/-/-

Šodien iepazīsim Islandes ziemeļus. ”Dievu ūdenskritums” veidojas,
kalnu upei nesot ūdeņus no ledāja. Ģeoloģijas brīnums – Mīvatna ezers.
Pastaigāsim pa takām, kas ved gar ezeru un atklāj pārsteidzošus
ģeoloģiskus veidojumus. Lavas lauki šeit, pie ezera, izveidojuši īpašas
formas, ko vērts apskatīt. Kāpiens vulkānā, no kura krātera paveras skats
uz tā iekšieni un plašs skats uz Mīvatna ezeru un tā apkārtni. Viena no
ziemeļu daļas pārsteidzošākajām vietām ir ģeoloģiski aktīvā teritorija,
kur redzami tvaiki un kūpošas dubļu bedres. Vakarā baudīsim Islandes
termālās ūdens peldes (iekļautas cenā).
Nakts viesnīcā pie Mīvatna ezera. Dienā~ 100 km.

4. DIENA. CETURTDIENA, 30.06. MĪVATNA EZERS–EGILSSTADIRA
Mēness ainavas



B/-/-

Dosimies uz Viti vulkāna krāteri, tā vidū izveidojies ezers. Ceļš uz
Islandes austrumiem vedīs pa mazapdzīvotām augstienēm, šo ceļa posmu
mēdz dēvēt par Mēness ainavām. Detifoss ūdenskritums ir varenākais
Islandes ūdenskritums, kas krīt 44 m dziļumā bazalta akmens kanjonā.
Brauciens uz Islandes austrumiem; apmeklēsim nelielu kalnu ieskautu
ciematu pie fjorda netālu no okeāna. Vakars Egilsstadirā.
Nakts viesnīcā Egilsstadirā. Dienā~ 250 km.

5. DIENA. PIEKTDIENA, 01.07. EGILSSTADIRA–ISLANDES DIENVIDI
Ledāju valstība



B/-/-

Šķērsosim kalnu pāreju. Ceļš pa Islandes dienvidiem vijas gar okeānu.
Piestāsim mazā zvejnieku ciematā, kur galvenā nodarbošanās ir
zvejniecība. Ap pusdienlaiku nonāksim pie Eiropas lielākā ledāja –
Vatnajokull. Tas izpleties plašā teritorijā valsts dienvidu daļā.
Jokulsarlon ledāju lagūnā vērosim peldošus ledus gabalus, tie atdalās
no ledāja un pa upi peld okeāna virzienā. Pastaigāsim pa melno smilšu
pludmali, kurā izskaloti vairāki Vatnajokull ledāja gabali.
Nakts viesnīcā Islandes dienvidu daļā. Dienā~ 380 km.

6. DIENA. SESTDIENA, 02.07. ISLANDES DIENVIDI–HELLA
Dabas pārteigumi



B/-/-

Islandes dienvidi pārsteidz – apskatīsim upes izgrauztu iespaidīgu
kanjonu un lavas laukus. Apmeklēsim Vīkas pilsētiņu, no tās baznīcas
paveras pastkartes vērts skats uz klintīm okeānā. Slavenās melno smilšu
pludmales ar bazalta kolonnām krastā apmeklējums. Turpinājumā 60 m
augstais
Skogafosa
ūdenskritums.
Sarežģīti
izrunājamais
Eyjafjallajokull vulkāns 2010. gadā paralizēja Eiropas gaisa satiksmi.
Piestāsim pie vietas, kur notika izvirdums, apskatīsim izliktās bildes un
materiālus,
kā
šeit
izskatījās
izvirduma
laikā.
Apmeklēsim
ūdenskritumu, kuram var apiet apkārt pa taku, kas ved aiz tā. Skaistā
Islande!
Nakts viesnīcā Hellā. Dienā~ 180 km.
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7. DIENA. SVĒTDIENA, 03.07. HELLA–ZELTA LOKS–REIKJAVĪKA
Atgriešanās civilizācijā



B/-/-

Zelta Loks apvieno trīs varenus un nozīmīgus Islandes dabas brīnumus.
Sāksim ar Gullfosa ūdenskritumu, kas tulkojumā no islandiešu valodas
nozīmē ”Zelta ūdenskritums”. Šo ūdenskritumu veido Hvītas upe, kas iztek
no Langjokull ledāja, krīt 32 m dziļumā un turpina tecējumu. Geizeru
ģeotermālajā rajonā apskatīsim burbuļojošos avotus un pašu lielāko
pārsteigumu – Strokuru. Šis geizers izvirst aptuveni reizi 8 minūtēs un
izvirduma laikā gaisā izšauj karstu ūdeni. Nākamais – UNESCO sarakstā
iekļautais Thingvellir Nacionālais parks, šeit 930. gadā tika nodibināts
Altings – Islandes parlaments. Šī vieta īpaša ar to, ka šeit satiekas
Ziemeļamerikas un Eirāzijas tektoniskās plātnes. Vakarā laiks pastaigai pa
pilsētu.
Nakts viesnīcā Reikjavīkā. Dienā~ 180 km.

8. DIENA. PIRMDIENA, 04.07. REIKJAVĪKA–RĪGA
Ceļš mājup



B/-/-

No rīta dodamies uz lidostu. Pa ceļam apskatīsim Reikjanesas pussalas piekrasti ar viļņaino okeānu un
savdabīgu tiltu, kas būvēts pāri divām akmens klintīm un savieno Ziemeļamerikas un Eirāzijas tektoniskās
plātnes. Paliec sveika, pārsteidzošā Islande! Plkst. 15:10 lidojums Reikjavīka–Rīga, ap 21:50 ierašanās Rīgā.
Dienā~ 70 km.

15:10

Reikjavīka ___ 21:50

Rīga, AirBaltic

 3 h 50 min

Cena 1840 eiro
Ceļojuma cenā ietilpst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceļojuma cenā neietilpst:

+ lidojums Rīga–Reikjavīka (Keflavika)–Rīga
+ dzīvošana 3* viesnīcās un viesu namos
divvietīgā numurā
+ 7 brokastis
+ transports ceļojuma laikā
+ aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana
+ Balta sudraba ceļojuma apdrošināšana
+ grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā
+ karstās peldes pie Mīvatna ezera
+ ēdiens lidojumos Rīga – Reikjavīka
un Reikjavīka - Rīga

•
•
•
•
•

- programmā neminētu pasākumu un objektu
apmeklēšanas izmaksas
- ieejas biļetes apskates objektos, kas nav iekļauti
programmā
- pusdienas un vakariņas

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 394 eiro.
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma.
Atlikušais maksājums 1440 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (17.05.2022.).
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (17.05.2021.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro.
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa.
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem.
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu.
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