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Asiantuntijaopas Fridrik Aspelund

Ennakkovaraajan etuhinta 1 378 euroa*
(normaalihinta 1 428 euroa, alennus 50 euroa)

Hintaan sisältyvät Finnairin reittilennot, majoitus kahden hengen huo-
neessa, 4 x aamiainen, 2 x lounas, ohjelmassa mainitut retket, asiantunti-
jaoppaan palvelut. Lisämaksusta yhden hengen huone 320 euroa, etelä-
rannikon retki 135 euroa.

Ihmeellinen Islanti 
21.–25.9.2022

MATKAT

Etuhinta
15.4.
asti!

Saagojen saari, ihmeellinen Islanti kutsuu senioriopettajia syyskuussa!
Nautimme Blue Lagoonin lämpimästä vedestä, ihastelemme kuumia lähteitä ja 

Gullfossin mahtavia putouksia sekä tutustumme maailman 
pohjoisimpaan pääkaupunkiin, Reykjavikiin.

 1. päivä – Sininen laguuni
 Suora aamulento Reykjavikiin, jos-

sa opas ryhmää vastassa. Kuljetus 
keskellä laavakenttää sijaitsevaan 
Blue Lagoon -kylpylään. Tämä 
geoterminen kylpylä tarjoaa iha-
nan rentoutushetken päivän mat-
kustuksen jälkeen. Kylpyläkäynnin 
jälkeen yhteinen lounas, kuljetus 
Reykjavikiin ja majoittuminen. 

 2. päivä – Reykjavikin  
kaupunkikierros

 Aamiaisen jälkeen lähdetään kau-
punkikierrokselle, jonka aikana tu-
tustutaan maailman pohjoisimman 
pääkaupungin nähtävyyksiin, kes-
kustaan ja ympäröiviin alueisiin. 
Näemme mm. Hallgrimin kirkon ja 
Pohjola-talon, teemme kävelykier-
roksen keskikaupungilla ja vierai-
lemme kansallismuseossa. The 
Pearlin tasanteelta avautuu upea 
näköala yli Reykjavikin. Kierroksen 
päätteeksi tutustumme Laugarda-
lurin geotermiseen alueeseen. Ilta-
päivä ja ilta vapaa. 

 3. päivä – Vapaapäivä tai 
lisämaksullinen etelärannikon 
seikkailu

 Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa 
omatoimiselle ohjelmalle. Mahdol-
lisuus osallistua lisämaksulliselle 
retkelle. 

 Lisäretki: Etelärannikon seikkailu, 
kesto n. 11 h

 Retken aikana nähdään jäätiköitä, 
vesiputouksia, mustia laavarantoja 
ja jyrkänteitä. Lisäksi tutustutaan 
LAVA-keskukseen, joka esittelee 
Islannin ainutlaatuisia tulivuoria ja 
geologiaa. Lounas retken aikana. 

 4. päivä – Kultainen kierros
 Aamiaisen jälkeen lähdetään Kul-

taiselle kierrokselle Islannin maa-
seudulle. Kierroksen aikana ihme-
tellään maasta pulppuavaa 
kuumaa vettä Haukadalurin geo-
termisessä laaksossa ja nähdään 
Islannin ainoa toimiva geysir, 

 Strokkur. Ihailemme Gullfossin pu-
tousten jylinää ja tutustumme Þin-
gvellirin kansallispuiston 
alueeseen, Islannin historialliseen 
sydämeen. Lounas nautitaan Fríð-
heimarin tomaatti- ja hevostilalla, 
joka on tunnettu maukkaista tuot-
teistaan. 

 5. päivä
 Aamiaisen jälkeen kuljetus lento-

kentälle ja lento Helsinkiin.

Varaukset ja lisätiedot: Lomalinja Oy, www.lomalinja.fi/senioriopettaja-lehti, puh. 010 289 8100
*varaukset 15.4.2022 mennessä alennuskoodilla SENIORI. Koskee vain uusia varauksia, paikkoja rajoitetusti.
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