
Islanti tarjoaa upeita luontoelämyksiä ja omaperäistä kulttuuria. Tutustutaan boheemin Reykjavikin 
kaupungin historiaan ja nähtävyyksiin. Tehdään retket Siniselle laguunille ja Kultaiselle kolmiolle. Mat-
kan varrella nähdään saaren luonnon eksoottinen monimuotoisuus; geysirit, kuumat lähteet, tulivuo-
ret, jäätiköt, laavakentät, vuonot ja kylät. Luonnon tarjoama mystiikka on käsin kosketeltavissa. Tämä 
matka on varmasti unohtumaton kokemus!

Islanti – Saagojen saari
11.-15.5.2020

Matkaohjelma
Maanantai 11.5.
klo 11.15 Lähtö Turun linja-autoasemalta (tilausajolaituri 10).  
 Ajetaan Helsingin lentoasemalle
Klo 15.35 Icelandairin suora reittilento Helsingistä lähtee 
Klo 16.00 Saapuminen Keflavikin lentokentälle Islantiin. Lento- 
 asemalta kuljetus Reykjavikiin (45 km) suomen- 
 kielisen oppaan johdolla. Hotelliin saavuttua 
 majoittuminen ja yhteinen illallinen hotellissa.

Tiistai 12.5. 
 Aamiainen hotellissa.
klo 09.00 Reykjavikin kiertoajelu bussilla ja kävellen. Kaupun- 
 kikiertoajelulla nähdään mm. futuristiseen tyyliin  
 rakennettu Hallgrimurin kirkko, kuumavesisäiliöi - 
 den päälle rakennettu Perlan, josta upeat näkymät  
 Reykjavikiin ja uutta henkeä saanut Reykjavikin 
 vanha troolarisatama. Opas kertoo myös kaupungin  
 kuuden maauimalan merkityksestä reykjavikilai- 
 sille. Kiertoajelun päätteeksi nähdään vielä  upea  
 konsertti- ja kongressitalo Harpa, joka on voittanut  
 lukuisia arkkitehtuurikilpailuja. 



 Kiertoajelun jälkeen yhteinen lounas keskustassa sijaitsevassa  
 ravintolassa. Lounaan jälkeen voi kaupunkiin tutustua omatoi- 
 misesti ja tehdä ostoksia. Vaihtoehtoisesti voi iltapäivällä lähteä  
 valaiden katseluretkelle. 

(klo 13.00) Valaiden katseluretki Reykjavikin vanhasta troolisatamasta. 
 Näe maailman suurimpia nisäkkäitä Atlantin valtamerellä.  
 Retkellä nähdään usein ryhävalaita, pyöriäisiä, lahtivalaita,  
 valkokuonodelfiinejä ja merilintuja. Retki on yhteinen muiden  
 matkustajien kanssa. Retkeen on hyvä varautua lämpimäl- 
 lä vaatetuksella. Aluksella saa tarvittaessa käyttöön lämpimän  
 haalarin. Troolisatama sijaitsee kaupungin keskustassa. Englan- 
 niksi opastetun retken kesto on noin kolme tuntia.

Keskiviikko 13.5.   
 Aamiainen hotellissa.
klo 8.30 Kultainen kolmio -kokopäiväretki mahtavalle Gullfossin vesipu- 
 toukselle ja geotermiselle alueelle, jossa nähdään korkealle  
 ilmaan suihkuttava geysir ja muita kuumia lähteitä. Retkellä  
 tutustutaan myös Euraasian ja Pohjois-Amerikan mannerlaat- 
 tojen erkanemiskohdassa sijaitsevaan Thingvellirin kansallis- 
 puistoon. Täällä maailman vanhin parlamentti kokoontui jo  
 900-luvulla. Päivän aikana tutustutaan Fridheimarin tomaatti-
 tilaan, jonka kasvihuoneissa kasvatetaan vuoden ympäri  
 tomaatteja geotermisella energialla. Tutustumme tilan toi- 
 mintaan, saamme tomaattimaistiaiset ja nautimme kevyen  
 keittolounaan.  Retki kestää noin 8 tuntia.

Torstai 14.5.  
 Aamiainen  hotellissa.
Klo 9.00 Sininen laguuni, Krisuvik ja Grindavik –retki. Reykjavikista  
 ajetaan kohti etelää Hafnarfjördurin kaupungin ohi karuun  
 erämaahan. Kleifarvatn-järven rantaa pitkin matkataan 
 Krisuvikin geotermiselle alueelle. Ensimmäisenä tutustumis-
  kohteena on Seltunin erikoinen fumarolien alue, jossa maasta  
  kohoaa kuumia höyryjä ja mutalammikot kiehuvat. Geotermi- 



 seltä alueelta matka jatkuu erikoisten laavakenttien yli   
 Grindavikin kalastajakylään, jossa tutustutaan kylän   
 elämään ja nautitaan lounas. Grindavikista matka jatkuu  
 Siniselle laguunille. 

Sininen laguuni sijaitsee Reykjanesin niemimaalla  
keskellä autiota laavakenttää, lähellä Keflavikin kansain-
välistä lentoasemaa. Uinti laguunin mineraalipitoisessa 
vedessä, rosoisten laavalohkareiden keskellä, on elämys. 
Laguunin vesi on noin 35-asteista, turkoosinsinistä ja 
läpinäkymätöntä. Veden väri tulee erilaisista mineraa-
leista, kvartsista ja levistä ja se on terveellistä iholle. Vesi 
laguuniin johdetaan syvältä maan uumenista. Palvelura-
kennuksessa 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.  Noin klo 15.00 paluu Reykjavi-
kiin. 

Perjantai 15.5.
 
 Aamiainen hotellissa.
Klo 8.00 Tilausajokuljetus hotellilta lentoasemalle suomenkielisen   
 oppaan johdolla.
Klo 11.00 Icelandairin lento Keflavikista Helsinkiin lähtee
Klo 17.20 Saapuminen Helsinkiin, josta bussikuljetus Turkuun.

Matkan hinta:
1499 €  / hlö 2-hengen huoneessa
Lisämaksu 1-hengen huoneesta  350 €
Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnanmuutoksiin (matkapakettilaki 8.1.)



Hintaan sisältyy:
•	 bussikuljetukset	Turku-Helsinki/Vantaa-Turku
•	 Icelandairin	suorat	reittilennot	Helsinki-Keflavik-Helsinki	turistiluokassa
•	 Yksi	lentokoneen	ruumaan	menevä	matkatavara/henkilö,	paino	enintään	23	kg
•	 Lentokenttäverot	ja	matkustajamaksut
•	 4	yön	majoitus	jaetussa	2-hengen	huoneessa	
•	 Buffet-aamiaiset	hotellissa,	1	illallinen	,	3	lounasta
•	 lentokenttäkuljetukset	Islannissa	suomenkielisen	oppaan	johdolla
•	 ohjelmassa	mainitut	retket	paikallisoppaan	johdolla
•	 matkanjohtajan	palvelut

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnankorotuksiin (yleiset matkapakettiehdot 8.1.)
 
Varaukset 1.3.2020 mennessä – paikkoja rajoitetusti!

Lisämaksullinen retki:
•	12.5.	Valaiden	katseluretki		 	
 lähtö Reykjavikin keskustasta,
	 hinta	120	€/hlö.	Opastus	 
 englanninkielinen.

Centerhotel Midgardur          
Osoite: Laugavegur 120, Reykjavik 
Midgardur on Centerhotell-ketjun uusimpia hotelleja hyvällä sijain-
nilla Reykjavikin keskustassa. Hotellissa on 43 modernia huonetta, 
baari ja pieni kylpylä (lisämaksu). Kaikissa huoneissa on kylpyhuone, 
minibaari, kahvin- ja teenkeittomahdollisuus, taulu-tv, ilmainen 
langaton Internet, hiustenkuivaaja ja tallelokero. 

Matkalle mukaan voimassa oleva ulkomaanpassi tai virallinen EU- 
henkilökortti. Kehotamme hankkimaan matkaa varten kattavan 
peruutusturvan sisältävän matka- ja matkatavaravakuutuksen sekä 
tarkistamaan perusrokotusten voimassaolo. Suosittelemme myös 
maksuttoman Eurooppalaisen sairaanhoitokortin hankkimista Kelas-
ta. Sairaustapauksissa sillä saa kohteessa kunnallista hoitoa myös 
pitkäaikaissairauden yhteydessä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Matkari Oy
Itäinen Pitkäkatu 30, Turku
02 265 7913
matkari@lssy.fi
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi/matkari


