Islannin matka 7.10. – 12.10.2018 sunnuntai-perjantai
MATKAOHJELMA
Sunnuntai 7.10.
Lähtö bussilla Lahdesta, Marolankadun turistipysäkiltä klo 12.30 kohti Helsinki-Vantaa
lentoasemaa
Klo 15.35
Icelandairin lento FI343 lähtee Helsingistä
Klo 16.00
Saapuminen Keflavikin lentokentälle Islantiin. Lentoasemalta tilausajokuljetus Reykjavikiin
suomenkielisellä oppaalla. (Aikaero -3 tuntia)
N. klo 18.00 Majoittuminen hotelliin ja yhteinen illallinen.
Maanantai 8.10.
Aamiainen hotellissa

Klo 9.00

Reykjavikin kiertoajelu bussilla ja kävellen. Kesto 2,5 tuntia. Kaupunkikiertoajelulla nähdään
mm. futuristiseen tyyliin rakennettu Hallgriminkirkko, joka on yksi kaupungin suosituimmista
nähtävyyksistä, kuumavesisäiliöiden päälle rakennettu Perlan – upeat näkymät Reykjavikiin
ja uutta henkeä saanut Reykjavikin vanha troolarisatama. Oppaalta kuullaan myös, kuinka
kaupungin kuusi maauimalaa ovat reykjavikilaisille elämäntapa. Kiertoajelun päätteeksi
tutustutaan upeaan konsertti- ja kongressitalo Harpaan, joka on voittanut lukuisia
arkkitehtuurikilpailuja. Retki päättyy Harpaan, josta on lyhyt kävelymatka keskustaan ja
troolisatamaan.
Kiertoajelun jälkeen loppuiltapäivä vapaata aikaa tehdä ostoksia tai tutustua Reykjavikin
taidenäyttelyihin ja museoihin.

Tiistai 9.10.
Klo 8.30

Kultainen kolmio -kokopäiväretki mahtavalle
Gullfossin vesiputoukselle ja geotermiselle
alueelle, jossa nähdään korkealle ilmaan
suihkuttava geysir ja muita kuumia lähteitä.
Retkellä tutustutaan myös Euraasian ja
Pohjois-Amerikan mannerlaattojen
erkanemiskohdassa sijaitsevaan Thingvellirin
kansallispuistoon. Täällä maailman vanhin
parlamentti kokoontui jo 900-luvulla. Retken
kesto noin 8 tuntia.

Päivän aikana tutustutaan Fridheimarin tomaattitilaan, jossa kasvatetaan vuoden ympäri
tomaatteja geotermisella energialla neljässä suuressa kasvihuoneessa. Tilalla on 10 000
tomaattikasvia ja tilalta lähtee Islannin kotimarkkinoille 1000 kiloa tomaattia päivässä!
Tutustumme tilan toimintaan, saamme tomaattimaistiaiset ja nautimme kevyen
keittolounaan. Tilalla on myös noin 20 islanninhevosta.
Keskiviikko 10.10.

Klo 9.00

Sininen laguuni, Krisuvik ja Grindavik –retki. Tällä päiväretkellä
tutustutaan kiehtovaan Krisuvikin geotermiseen alueeseen, vieraillaan Grindavikin idyllisessä
kalastajakylässä ja rentoudutaan legendaarisessa Sinisessä laguunissa.
Reykjavikista ajetaan kohti etelää Hafnarfjördurin kaupungin ohi karuun erämaahan.
Kleifarvatn-järven rantaa pitkin matkataan Krisuvikin geotermiselle alueelle. Ensimmäisenä
tutustumiskohteena on Seltunin erikoinen fumarolien alue, jossa maasta kohoaa kuumia
höyryjä ja mutalammikot kiehuvat.
Geotermiseltä alueelta matka jatkuu erikoisten laavakenttien yli Grindavikin kalastajakylään,
jossa tutustutaan kylän elämään. Grindavikista matka jatkuu Siniselle laguunille.
Sininen laguuni sijaitsee Reykjanesin niemimaalla
keskellä autiota laavakenttää, lähellä Keflavikin
kansainvälistä lentoasemaa. Uinti laguunin
mineraalipitoisessa vedessä, rosoisten laavalohkareiden
keskellä, on elämys. Laguunin vesi on noin 35-asteista,
turkoosinsinistä ja läpinäkymätöntä. Veden väri tulee
erilaisista mineraaleista, kvartsista ja levistä ja se on
terveellistä iholle. Vesi laguuniin johdetaan syvältä
maan uumenista. Palvelurakennuksessa on ravintola,
kahvila ja myymälä, josta voi ostaa mm. Sinisen
laguunin tuotteita. Uimapuvun voi tarvittaessa vuokrata paikanpäältä. Aikaa laguunilla on
varattu noin 1,5 tuntia.

N. klo 14.00

Paluu Reykjavikiin

Torstai 11.10. Aamiainen hotellissa.

Klo 9.00 lisämaksullinen valasretki Reykjavikin vanhasta troolisatamasta. Näe maailman
suurimpia nisäkkäitä Atlantin valtamerellä. Retkellä nähdään usein ryhävalaita, pyöriäisiä,
lahtivalaita, valkokuonodelfiinejä ja merilintuja. Keväällä alueella saatetaan törmätä myös
miekkavalaisiin. Englanniksi opastetun retken kesto on noin 2,5-3,5 tuntia. Retki on yhteinen
muiden matkustajien kanssa. Troolisatama sijaitsee kaupungin keskustassa.
Iltapäivällä parin tunnin kävelyretki matkanjohtajan johdolla johonkin Reykjavikin
taidenäyttelyistä.
Perjantai 12.10.
Kevyt varhaisaamiainen hotellissa
Klo 04.30
Tilausajokuljetus hotellilta lentoasemalle oppaan johdolla
Klo 07.30
Icelandairin lento FI342 Keflavikista Helsinkiin lähtee
Klo 13.50
Saapuminen Helsinkiin
Matkan hinta:
1379 € / hlö 2-hengen huoneessa
Lisämaksu 1-hengen huoneesta 320 €
Matkan hintaan sisältyvät
• bussikuljetukset Lahti – Helsinki-Vantaa lentoasema meno ja paluu
• Icelandairin suorat reittilennot Helsinki-Keflavik-Helsinki turistiluokassa
• Lentokenttäverot ja matkustajamaksut
• 5 yön majoitus Keahotelli Stormissa sisältäen buffet-aamiaiset
• Tulo- ja lähtö lentokenttäkuljetukset Islannissa suomenkielisellä oppaalla
• Tulopäivän illallinen
• Kävelyretki taidenäyttelyyn matkanjohtajan johdolla sisältäen sisäänpääsymaksun museoon
• Paikalliset verot
• Suomeksi opastettu 2,5 tunnin kiertoajelu Reykjavikissa
• Sininen laguuni-Grindavik-Krisuvik -retki suomenkielisellä oppaalla sisältäen pääsymaksun ja
pyyhevuokran Sinisellä laguunilla
• Kultainen kolmio -retki suomenkielisellä oppaalla sisältäen keittolounaan

Lisämaksusta
• Valaiden katseluretki Reykjavikista 90 €/henkilö
Keahotel Storm

Osoite: Thorunnartun 4, Reykjavik
Hotelli sijaitsee vain 350 metrin päässä Laugavegur-ostoskadun ravintoloista ja kaupoista. Hotellissa on
terassi ja aulassa sijaitseva oleskelutila. Hotellissa on 93 tyylikästä ja mukavaa huonetta. Sisustuksessa on

käytetty rauhoittavia materiaaleja ja värejä pohjoismaalaiseen tyyliin. Huoneissa on TV, puhelin, puulattiat,
kylpyhuone suihkulla, teen/kahvinkeittovälineet ja WIFI. Muutamissa huoneissa on parveke.

Matkavakuutus
Matkustajan on itse huolehdittava siitä vakuutusturvasta, jonka hän katsoo mm. mahdollisten
peruutuskulujen kattamiseksi tai matkalla sairastumisen varalta matka- ja matkatavaravakuutusten
muodossa tarvitsevansa. Suosittelemme matkavakuutuksen tekemistä jo matkaa varattaessa.
Suosittelemme myös Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista. Sairaustapauksissa sillä saa
kunnallista hoitoa samalla hinnalla kuin islantilaiset.

Tarjoilut lennoilla
Icelandairin lennoilla ateriat ja alkoholijuomat ovat turistiluokassa maksullisia. Vesi ja alkoholittomat
virvoitusjuomat, kahvi/tee sekä pähkinät/suolakeksit veloituksetta. Koneessa on maksua vastaan tarjolla
kevyitä välipaloja. Huom! Erikoisruokia ei ole mahdollista tilata Icelandairin lennoille.

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Travel Specialist Group Oy
Aikataulumuutokset mahdollisia.
MATKALLA MUKANA ON OLTAVA VOIMASSAOLEVA PASSI TAI VIRALLINEN HENKILÖKORTTI.
Pidätämme oikeuden muutoksiin. Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja sekä Matkapalvelu Liisa
Hietala Oy:n erityisehtoja.

Lisätietoja Liisa Hietala, puh. 040 514 78 41
Ennakkomaksu 150 EUR / hlö 30.4.2018 mennessä ja loppumaksu 1.6.2018 mennessä
Matkapalvelu Liisa Hietala Oy:n tilille
FI02 5612 1120 2976 99
VIITE: 5694

