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Islantiin 10.–14.5.2018
Harvaan asuttu, karun kaunis Islanti on vastakohtien maa. Tuli ja
jää, myyttiset vastavoimien vertauskuvat, ovat täällä alati läsnä, kuten myös geysirit ja kuumat lähteetkin. Nähtävää löytyy niin luonnon kuin kulttuurin ystäville.Toisaalla höyryää kuuma lähde ja toisaalla kimmeltää jäätikkö. Islannin kulttuurin juuret juontavat Norjaan ja viikinkeihin.Tervetuloa unohtumattomalle matkalle!
Matkaohjelma
Torstai 10.5.Tervetuloa Reykjavikiin
Icelandairin suora lento Helsingistä Reykjavikiin klo 8.45–9.10.
Kentällä on vastassa suomenkielinen opas bussin kanssa. Ajomatka
kentältä keskustaan kestää noin 45 minuuttia ja sen aikana näemme Islannin ainutlaatuista luontoa.
Päivä jatkuu kaupunkikierroksella. Pienestä koostaan huolimatta kaupungissa on paljon nähtävää. Kierroksen aikana näemme mm.
vanhankaupungin, ulkoapäin Parlamenttitalon, katedraalin, satamaalueen, kansallismuseon, Laugadalurin uima-altaan, Asmundur
Sveinssonin veistospuutarhan sekä kaupungin tunnuksen Hallgrimskirkjan. Yhteinen lounas, jonka jälkeen kuljetus hotelliin ja majoittuminen. Ilta vapaata aikaa.

Thingvellirin luonnonpuistossa kokoontui vanha viikinkien
parlamentti jo 900-luvulla. Puisto sijaitsee Euraasian ja PohjoisAmerikan mannerlaattojen erkanemiskohdassa, ja alueella on hieno hautavajoama. Lounas nautitaan Geysirin alueella. Retkellä on
kävelyä. Päiväretken kesto noin 8,5 tuntia. Paluu illaksi hotelliin.

Perjantai 11.5. Blue Lagoon
Tänään pääsemme rentoutumaan oppaan johdolla laavakenttien
keskelle kuuluisaan Siniseen Laguuniin, jonka vesi on n. +35-asteista, vaaleansinistä, mineraalipitoista ja terveellistä iholle. National
Geographic -lehti on nimennyt Blue Lagoonin yhdeksi maailman ihmeistä. Pyykeet saamme paikan päältä. Kylvyn jälkeen nautimme
herkullisen lounaan laguunin ravintola Lavassa. Sisäänpääsypakettiin
kuuluu myös coctail ja kasvonaamio. Retken kesto 5 tuntia, jonka
jälkeen kuljetus hotelliin.
Halukkaille illalla jo kuudetta vuotta pyörivä yhden miehen show
“How to become Icelandic in 60 minutes” Harpan konserttitalolla.
Liput lisämaksusta, varataan etukäteen.

Maanantai 14.5. kotimatka
Kuljetus lentoasemalle aikaisin aamulla, matkalle mukaan aamiaispussit. Icelandairin lento Reykjavik–Helsinki klo 7.30–13.50.
Majoitus: Center Hotel Midgardur
Reykjavikin pääostoskadulla Laugavegurilla sijaitsevassa Center
Hotel Midgardur -hotellissa on oma baari ja ravintola sekä ilmainen wifi. Reykjavikin keskustan päänähtävyydet ovat vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä kuten myös kaupat, ravintolat
ja baarit. Huoneissa on internet yhteys, TV, suihku, hiustenkuivaaja,
minibaari ja tallelokero.
Matkan hinta 1460 €/hlö, kun ryhmässä on min. 20 lähtijää

Lauantai 12.5. Harpan konserttitalo
Päivän ohjelmassa on tutustuminen Harpan konserttitaloon,
jossa teemme opastetun kierroksen. Vuonna 2011 valmistunut
upea konserttitalo näyttää loisteliaalta lasipalatsilta. Sisällä ulkoseinien läpi suodattuva kirkas luonnonvalo ja mustaa laavakiveä muistuttavat seinät luovat upean kontrastin.
Loppupäivä omaa aikaa tutustua Reykjavikiin. Mielenkiintoisia tutustumiskohteita ovat mm. Kansallismuseo, Saga-museo tai vaikka
valasnäyttely. Islannin vanhimmassa panimo Ölgerdinissa pääset panimokierrokselle ja voit maistella paikallisia oluita.

Matkan hintaan sisältyy: Icelandairin suora lento Helsinki–
Reykjavik–Helsinki lentoveroineen, majoitus jaetussa 2-hengen
huoneessa aamiaisella, 3 x lounas, retket ja sisäänpääsyt matkaohjelman mukaisesti, suomenkielisen paikallisoppaan palvelut matkakohteessa ohjelman mukaan, toimisto- ja palvelumaksut
Lisämaksusta: Yhden hengen huone (=kahden hengen huone
yhden hlön käytössä) 440 €, esitysliput Harpassa ja ruokajuomat.
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Hinnat perustuvat joulukuussa 2017 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä.

Sunnuntai 13.5. Kultainen Kolmio -retki
Aamiainen ja lähtö oppaan johdolla Islannin suosituimmalle Kultaisen kolmion -kokopäiväretkelle, jonka aikana näemme kuuluisat geysirit eli kuumat lähteet sekä Gullfossin mahtavan vesiputouksen. Kuumien lähteiden alueella suihkuaa Islannin aktiivisin geysir,
Strokkur 5–10 minuutin välein. Geotermisellä alueella kuplivat
myös muta-altaat ja höyryävät maanalaiset lähteet. Gullfossin vesiputouksen koko ihmetyttää ja se on yksi maan kauneimmista.

Varaukset ja lisätiedot: Kon-Tiki Tours/MatkaSeniorit
sähköpostitse info@kontiki.fi tai 09 466 300 tai
verkkokaupassa www.kontiki.fi
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours
Ltd/MatkaSeniorit.
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