31.7.-4.8.2022 TARUJEN IHMEELLINEN ISLANTI - VASTAKOHTIEN MAA
Matkan ajoaikataulu :
10:30 Nousiainen S-market piha
10.45 Raisio Kaupungintalon pys.
11:00 Turku linja-autoasema pys.10.
11:15 Kaarina pikavuoro pys.
11:30 Piikkiö pikavuoro pys.
12:00 Piihovi
31.07.
Helsinki-Reykjavik
Icelandairin lento lähtee Helsingistä klo 15.20 kohti Reykjavikia, jonne saavumme klo
15.55 paikallista aikaa. Suomenkielinen paikallisopas ja bussi ovat vastassa kentällä.
Heti lentokentältä suuntaamme kohti Blue Lagoonin ulkoilmakylpylää. Tämä mustan
laavan ympäröimän kylpylän 37-39 °C vesi lämpenee maan sisältä tulevan lämmön
avulla. Rikkipitoisessa vedessä kylpeminen tekee iholle hyvää ja saa matkarasituksen
hetkessä häviämään.
Nautimme yhteisen tervetulopäivällisen kylpylän ravintolassa. Päivällisen jälkeen
lähdemme kohti Reykjavikia ja majoitumme hotelliin. Hotellina Centerhotel Plaza aivan
kaupungin keskustassa.
01.08.
Reykjavik
Aamiainen hotellissa. Tänään tutustumme suomenkielisen paikallisoppaan johdolla
Islannin pääkaupunkiin, Reykjavikiin. Teemme kaupunkikierroksen bussilla ja kävellen.
Näemme mm. Reykjavikin päänähtävyydet, saagamuseo Perlan, Hallgrimurin kirkon
sekä Harpan musiikkitalon.Nautimme lounaan päivän aikana. Loppupäivä omaa aikaa
Reykjavikissa vaikkapa ostosten tekoon. Islanti on tunnettu käsitöistään, mm. lämpimät
villatuotteet ovat suosittuja tuliaisia.
02.08.
Reykjavik - Kultainen kolmio - Reykjavik
Hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme Kultainen Kolmio –retkelle. Kultaiseen Kolmioon
kuuluu Islannin tunnetuimmat luonnonnähtävyydet. Näemme kuuluisat geysirit eli
kuumat lähteet, jotka purkautuvat tasaisin väliajoin sekä Gullfossin henkeä salpaavan
vesiputouksen. Käymme myös Unescon maailmanperintökohteeksi valitussa
Tingvellirin kansallispuistossa, jossa viikinkiparlamentti kokoontui jo 900-luvulla.
Retken aikana nautimme yhteisen lounaan. Paluu takaisin Reykjavikiin, jossa ilta
omatoiminen.

03.08.
Etelärannikko
Aamiainen hotellissa, jonka jälkeen lähdemme tutustumaan saaren etelärannikkoon.
Pysähdymme katsomaan Seljalandsfossin ja Skogarfossin upeita vesiputouksia.
Seljanlandfoss on pitkä ja kapea satumainen putous ja Skogarfoss taas on yksi
näyttävimmistä putouksista kauniin luonnon keskellä. Retken aikana nautimme
yhteisen lounaan. Päivä on täynnä upeita maisemia ja luonnonihmeitä. Paluu
Reykjavikiin, jossa ilta omatoiminen.
04.08.
Reykjavik - Helsinki
Aikaisen hotelliaamiaisen jälkeen lähdemme kohti lentokenttää. Icelandairin lento
lähtee klo 7:45 kohti Helsinkiä, jonne saavumme kello 13:50.
Matkalle tarvitaan seikkailumieltä, avoimuutta, reippautta ja maassa maan tavalla –asennetta!
Matka ei sovellu liikuntarajoitteiselle.
Matkalle tarvitaan mukaan:
Voimassaoleva passi.
Matkavakuutus peruutusturvalla.
Tuulenpitävät vaatteet
Lenkkikengät tai muuten hyvät kävelykengät
MATKAAN SISÄLTYY:

Linja-automatkat Suomessa aikataulun mukaisesti
Lentoliput Icelandair (meno ja paluulento)
Lentokenttäverot ja matkustajamaksut
Linja-automatkat Reykjavikissa lentokenttä-hotelli (meno-paluu)
Hotellimajoitus (4 yötä)
Hotelliaamiaiset
3 lounasta
1 illallinen
Kaikki sisäänpääsymaksut
Kiertoajelut ja retket
Suomenkielisen oppaan ja matkanjohtajan palvelut

Matkan Hinta: 1599 €/hlö 2-hengen huoneessa sis. kaiken yllä mainitun!
Yksin matkustava henkilö 1950€
PS.Pidätämme oikeuden hinnan ynnä muihin muutoksiin meistä riippumattomista syistä.
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