Datums
1.diena

2.diena

Programma
Lidojums.
Transfērs uz viesnīcu un brokastis viesnīcā.
Iespējama Reikjavikas pilsētas ekskursija un Zelta aplis. Ekskursijas pirmajā
daļā iepazīsimies ar Reikjavīkas ievērojamākajiem apskates objektiem:
Vecpilsētas centru, parlamentu, Katedrāli, ostu, u.c.. Tad šķērsosim lašu
pilno upi, kas plūst cauri pilsētas
centram un dosimies apskatīt
pazīstamākos salas brīnumus
maršrutā, kas pazīstams no
Dānijas karaļa pirmās vizītes
salā. Vispirms āri Hellisheiði plato
dosimies uz Hveragerði, kas
pazīstams kā siltumnīcu ciemats.
Tad apstāsimies pie senatnīgas
bīskapijas, bet tālāk dosimies uz
Gulfosu – vienu no slavenākajiem ūdenskritumiem Eiropā. Pēc tā
apskatīsim slaveno Lielo Geizeru un vienu no aktīvākajiem šī apvidus
geizeriem -Strokkuru. Tad sekos pusdienas tuvējā viesnīcā. Pēc pusdienām
apmeklēsim Tigvetlira Nacionālo parku, kur atrodas vieta, kurā kopā sanāca
pasaulē senākais parlaments un saskaras divas Zemeslodi veidojošas
tektoniskās plātnes. Nakts viesnīcā.
Brokastis viesnīcā.
Brīvais laiks.
Iesakām Jums doties apmeklēt
Snaefellsnes un haizivs
degustāciju. Snæfellsnes
pussala ir viena no Islandes
interesantākajām vietām ar
majestātisko Snæfellsjökull
šļūdoni tās galā. Ekskursijas
sākumā apmeklēsim Borgarnesas pilsētu, kas ir apkārtējo rajonu centrs.
Tālāk šķērsosim Myrar apgabalu un cauri lavas laukiem un pāri dažām no
Islandes labākajām lašu makšķerēšanas upēm dosimies uz Hnappadalur
ieleju, kurā atrodas Eldborga vulkāns. Pēc pusdienām dosimies uz
Bjarnarhöfn muzeju, kur uzzināsim par Grenlandes haizivi, tās dzīvi un
ierašām, kā arī nogaršosim tās gaļu. Ekskursijas noslēguma daļā aplūkosim
Deildartunguhver karsto avotu un gleznaino Hraunfossar ūdenskritumu.

3.diena

4.diena

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks vai Dienvidu krasta apmeklējums.
Turpinot iepazīt Islandi, pa
Hellisheiði kalnu ceļu dosimies
Dienvidu virzienā, vērojot
brīnišķīgas kalnu ainavas – arī
sniegiem klāto Islandes
aktīvāko vulkānu Heklu un
Eyjafjallajökull. Tālāk
brauksim pa novadu, kas
pazīstams no islandiešu sāgām
un apstāsimies pie
ūdenskritumiem Skógafoss un
Sejellandfoss. Šeit apmeklēsim
arī mazu islandiešu ciematu Skogar un muzeju tajā.
Pēc tam Vik ciematā pusdienosim un aplūkosim ar melnu lavu klātās
pludmales un Reynisdrangar klintis ( 66m). Vakarā iesakām apmeklēt
tradicionālās islandiešu vakariņas restorānā Lękjarbrekka. Īslandiešu
virtuve ir salīdzinoši eksotiska, jo piedāvājumā vienmēr atradīsiet gan vaļa
un haizivs gaļu, gan ēdienus no alka un citiem savvaļas putniem.
Tradicionāla ir arī jēra gaļa, īpaši auksti kūpināta. Desertā parasti ir
jogurtam līdzīgs skābpiena izstrādājums pasniegts ar cukuru un mellenēm.
Nakts viesnīcā.
Brokastis viesnīcā.
Iesakām apmeklēt Reikjanes pussalu
un Zilo lagūnu.
Turpinot iepazīt Islandi ārpus
galvaspilsētas, dosimies ekskursijā uz
Reikjanes pussalu, kam
raksturīga augsta vulkāniska
aktivitāte un plaši lavas lauki. Mūsu
ceļš vīsies gar Kleifarvatn ezeru, kas
Islandē pazīstams ar savu teiku par
ezerā mītošo briesmoni, apstāsimies pie Krisuvik ģeotermālā rajona, lai
apskatītu pirmatnējās dabas enerģijas izpausmes. Gar pussalas brīnišķīgo
dienvidu krastmalu, kuras ainavām raksturīgi dramatiski kontrasti,
dosimies uz Grindavik ciematu un apmeklēsim vienu no pazīstamākajiem
Īslandes brīnumiem - Zilo lagūnu- minerāliem bagātu silta ūdens pārpilnu
lagūnu melnu lavas lauku vidū.
Izrakstīšanās no viesnīcas un transfērs uz lidostu.
Lidojums.
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