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ISLANDIJA  
 

   
     

 
V legendo ovit otok v Atlantiku, katerega največja atrakcija je prav njegova veličastna narava - 
dramatična, zelo raznolika in na trenutke ekstremno groba. Široka prostranstva prekrita z lavo, 
ledeniki, slapovi, jezera, številni gejzirji…  prizori, ki jemljejo  dih. Tisto, kar še posebej očara 

obiskovalce pa je diskretno ravnotežje med neokrnjeno, skoraj divjo naravo ter sodobnostjo in 
udobjem na vsakem koraku… 

 
 
1.DAN: Ponedeljek, 12.08.2013 
Transfer do letališča München. Let proti Reykjaviku. Vožnja do hotela. Nočitev. 
2.DAN: Torek, 13.08.2013.  
Po zajtrku vožnja v smeri Selfossa, s postankom za ogled geyzirov pod ledenikom Langjökull. Najbolj 
atraktiven je Stokkur, ki obiskovalce razveseljuje z »erupcijami« v intervalih 5-10 min, para pa doseže tudi do 
50m višine. Nadaljujemo z vožnjo do enega od največjih slapov na jugu Islandije in priljubljene turistične 
točke, Gulfossa ali »zlatega slapa«, ki v impozantnih trojnih stopnicah po 32m pada ustvarja reko Hvítá. Slap 
je sestavni del nacionalnega parka. Vrnitev v hotel, nočitev. 
3.DAN: Sreda, 14.08.2013 
Zajtrk. Vožnja proti najjužnejšem delu Islandije - rtu Dyrholaeya, s postanki za sprehod do slapov 
Seljalandsfoss in Skogarfoss. Nadaljujemo z vožnjo mimo Vika, mesta pod največjim ledenikom Vatnajokul 
do Jokulsarlona, kjer naredimo postanek za ogled in (po želji) vožnjo s posebej prirejenim vozilom-čolnom po 
ledeni laguni. Nastanitev v mestecu Djupivogur. Nastanitev in nočitev. 
4.DAN: Četrtek, 15.08.2013 
Po zajtrku vožnja do enega od novejših islandskih mest - Egilsstaðirja, ki se ponaša z največjim gozdnim 
rezervatom v državi ter največjo hidro elektrarno v Evropi. Del kompleksa si bomo ogledali. Vožnja v smeri 
Akureyria, s postankom pri eni od največjih naravnih atrakcij na Islandiji, slapu Dettifoss. Islandija se ponaša 
z vrsto veličastnih slapov, nobeden pa se turistom tako neizbrisno ne vreže v spomin kot ta, ki meri v širino 
zavidljivih 100 metrov, sivo-rjava vodna gmota pa se preliva več kot 45 metrov globoko. Po ogledu 
nadaljujemo z vožnjo skozi območje Myvatn, ki je pravi »raj« za geologe ter ljubitelje ptic. Zanimivost kraja je 
živopisno, še aktivno žvepleno polje in jezero Myvatn (jezero mušic), bogato s postrvmi, zaradi ugodnih 
klimatskih razmer pa v tem delu gnezdi veliko različnih ptic. Jezero krasijo številni otočki ter nenavadne 
formacije nastale kot posledica izbruhov lave še vedno aktivnega vulkanskega sistema s centralnim 
vulkanom Krafla. Nastanitev v Akureyriu. Nočitev. 
5.DAN: petek, 16.08.2013 
Po zajtrku sledi ogled Akureyria, »prestolnice severne Islandije«, pomembnega pristaniškega in ribiškega 
centra in enega od najlepših islandskih mest ter nekaterih naravnih in kulturno zgodovinskih zanimivosti: 
botaničnega vrta, ki je nastal že leta 1911, danes pa se razprostira na 3.6 hektarjih, mestnega središča z 
ulico Hafnarstræti, kipov prvih prebivalcev  mesta - Helgija Suhega in Thorunn Hyrnea… Ogledali si bomo 
tudi etno vasico Laufas, svojevrstni muzej na prostem s tradicionalnimi hiškami iz sredine 19.st. ter leseno 
cerkvijo, ki predstavlja tipičen primer islandske podeželske cerkve. Po želji vožnja z ladjico in ogled kitov 
(doplačilo). Nočitev. 
 
 
 
 

 



6.DAN: sobota, 17.08.2013 
Zajtrk. Vožnja do smučarskega centra nad Akureyriem. Sledi predvidoma 5 urni pohod na markantni vrh nad 
mestom, Kerling (1538m). Po osvojitvi vrha vrnitev v Akureyri. Sprehodili se bomo in začutili utrip mesta v 
petek, ki je za domačine »začetek veselega vikenda«. Nočitev. 
7.DAN: nedelja, 18.08.2013 
Zajtrk. Vožnja proti severozahodu države. Postanek v mestu Hό lmavik  za osvežitev in ogled manjšega 
etnografskega muzeja. Nadaljevanje vožnje do Ísafjörðurjua, starega ribiškega mesta, kjer sledi ogled nekaj 
minut hoje oddaljenega pomorskega muzeja, ki pripoveduje zgodovino ribištva in ribiške industrije, s 
posebnim poudarkom na vlogi pri izgradnji mesta. Nastanitev, nočitev. 
8.DAN: ponedeljek, 19.08.2013 
Po zajtrku vožnja v smeri Reykjavika, s postankom v zalivu Hvalfjordur za sprehod do (dobro uro hoje 
oddaljenega) najvišjega slapa na Islandiji - Glymur (198m). Nastanitev. Popoldan sprehod ob jezeru Tjörnin 
in panoramski ogled Reykjavika, kulturnega in poslovnega centra države. V tem živahnem mestu polnem 
restavracij in majhnih trgovin živi tretjina prebivalstva Islandije. Nočitev. 
9.DAN: torek, 20.08.2013 
Zajtrk. Sprehod po mestu in možnost nakupa še kakšnega spominka, nato obisk enega izmed najboljših 
medicinskih »spa-centrov« na svetu, Blue Lagoon (Modra laguna). Ta edinstven naravni bazen z 
geotermalno vodo, nameščen v srcu polja lave je na daleč znan po učinkih na kožo, zaradi česar privablja 
turiste iz vseh koncev sveta. Po kopanju in relaksaciji vožnja do letališča.  
10.DAN: sreda, 21.08.2013 
Let proti Münchnu. Transfer do Slovenije. 
 
CENA: 1690 €, pri udeležbi min 15 potnikov                                             
Cena vključuje: 
- letalski prevoz vsemi pristojbinami, 
- avtobusna transferja SLO - letališče - SLO,                        
- vse avtobusne transferje na Islandiji, 
- 8x nočitev z zajtrkom v hotelih **/***v 1/2 twc, 
- vse zunanje oglede navedene v programu, 
- vstopnino v Spa center Blue Lagoon, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja potovanja. 
  
 

 

 

        


