Pirkanmaan Kansallinen senioripiiri

Satujen saarelle Islantiin 28.8. - 1.9.2021

Matka tutustuttaa Reykjavikiin, maailman pohjoisimpaan pääkaupunkiin. Saaren vulkaaninen luonto
lukuisine luonnonihmeineen ihastuttaa. Jäätiköt, kraaterit, laavakentät ja vesiputoukset hurmaavat ikuisella
kauneudellaan. Yksi suosituimmista paikoista on laavakenttien ympäröimä Sininen laguuni-kuumavesijärvi.
Huom! Noudatamme matkoilla viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matka toteutetaan
matkustusrajoitusten salliessa.
Alustava matkaohjelma:
28.8. lauantai
Sininen laguuni
Bussikuljetus Tampereelta Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
Lähtöselvitys Helsinki – Vantaan lentoasemalla aukeaa kaksi tuntia ennen lähtöä.
Klo 16:30
Finnairin suora lento Helsingistä saapuu Reykjavikiin klo 17:20. Aikaero on –2 tuntia Suomen
aikaan. Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa Keflavikin lentoasemalla. Suoraan
lentoasemalta ajamme noin vartin verran Siniselle laguunille. Laavakenttien ympäröimän
Sinisen laguunin vaaleansinen vesi on lähes 50 asteista ja mineraalipitoisuutensa ansiosta
terveellistä. Rentouttava vierailu kestää n. 1,5 h ja sisäänpääsyyn sisältyy kasvonaamio sekä
juoma laguunin baarista. Kuljetus Reykjavikiin. Ajomatka kestää noin 45 minuuttia.
Majoittuminen neljäksi yöksi. Illallinen hotellin ravintolassa.
Centerhotelli Laugavegur *** (paikallinen luokitus)

Laugavegur 95-99, Reykjavik
Hotelli sijaitsee lähellä pääostoskatua Reykjavikin keskustassa. Hallgrimskirkjan kirkolle 500
metriä, kansallismuseolle 1,5 km. Hotellissa on ravintola sekä baari, josta avautuu
kaupunkinäköala. Pienehköt huoneet, joissa on kylpyhuone tv, vedenkeitin, ilmainen wifi.
https://www.centerhotels.com/en/hotel-laugavegur-reykjavik
29.8. sunnuntai
Reykjavikin kaupunkikierros
Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan pääkaupunki Reykjavikiin. Kaupunki sijaitsee
niemimaalla ja sen itäreunalla kohoavat vuorijonot. Luonnon puhtaudesta on hyvänä
osoituksena kaupungin läpi virtaavan joen rikas lohikanta. Kierroksella näemme Reykjavikin
vanhan keskustan, satama-alueen, parlamenttirakennuksen ja suurimman ulkouima-altaan
Lagardaluirin, joka lämmitetään kaupungin alla sijaitsevilla luonnollisilla kuumilla lähteillä.
Kaupungin maamerkkinä toimii Hallgrimskirkjan kirkko, joka näkyy joka puolelle kaupunkia.
Kaupunkikierroksen aikana vierailemme kansallismuseossa, Harpan konserttitalossa sekä
Hallgrimskirkjanin kirkossa. Kierros kestää n. 5 tuntia ja tehdään osittain bussilla ja osittain
jalkaisin. Retken aikana nautitaan lounas.

30.8. maanantai
Kultainen kierros
Aamiainen. Islannin luonnonihmeisiin päästään hienosti tutustumaan Kultaisen kierroksen
retkellä, jossa kohokohtina ovat Stukkur-geyshir, Gullfossin vesiputous ja Thingvellirin
kansallispuisto. ”Kultainen vesiputous” Gullfoss syöksyy kahden laakean porrasmaisen
muodostelman kautta syvään kanjoniin. Kuohut saavat aikaan sateenkaaren väreissä
kimmeltävän, hienojakoisen usvan. Korkeutta putouksella on yhteensä 32 m. Lyhyen

ajomatkan päässä putouksista sijaitsee kuulu geyshir-alue kuumine ja kuplivine vesi- ja
mutalähteineen. Vaikuttavin geyshireistä on Stokkur, jonka vesisuihku nousee aina
20-30 m korkeuteen. Vierailemme myös Thingvellirin kansallispuistossa, jossa on sijainnut
myös maailman vanhin parlamentti. Retken kesto on n. 8 tuntia. Lounas retken aikana.

31.8. tiistai

Vapaapäivä tai lisämaksullinen valasretki
Aamiainen. Päivä aikaa omatoimiselle ohjelmalle Reykjavikissa. Mahdollisuus lähteä
lisämaksulliselle valasretkelle. Valas-, delfiini- ja lintupopulaatiot kukoistavat Islannin valoisissa
ja pitkissä päivissä. Valasretket tehdään entisillä kalastusaluksilla, jossa on isot kansitilat
katselulle, sisätilat, kahvila ja wc. Islannin vesillä ui miekkavalaita, ryhävalaita ja pyöriäisiä.
Myös lintukanta on rikasta lukuisine merilintuineen.
Retken kesto on n. 3-4 h ja hinta 75 €/hlö. Ennen tai jälkeen veneretken on mahdollista
katsoa multimediashow, jossa esitellään kuvien ja videoiden avulla mm. valaiden elämää
Islannin vesillä. Valaiden näkemiseen retken aikana ei ole takuuta. Retki on kansainvälinen ja
lähtee Reykjavikin satamasta, matkanjohtaja saattaa ryhmäläiset retkelle, ei suomenkielistä
opastusta. Kuljetus hotellista satamaan ja takaisin lisämaksusta.
Lisämaksullinen kolmen ruokalajin läksiäisillallinen paikallisessa ravintolassa.
Hinta 53 €/hlö.

1.9. keskiviikko
Aikainen aamiainen ja huoneiden luovutus. Kuljetus Reykjavikin lentoasemalle.
Lähtöselvitys lentoasemalla.
Klo 09:25
Finnairin lento lähtee Reykjavikista ja saapuu Helsinkiin klo 15:50. Bussikuljetus Tampereelle.
Hinta

min. 25 henkilöä
1475 €/hlö

min. 20 henkilöä
1565 €/hlö

Yhden hengen huoneen lisämaksu 445 €.
Hintaan sisältyy
- Bussikuljetus Tampere – Helsinki – Tampere tilausbussilla
- Finnairin reittilennot Helsinki – Reykjavik – Helsinki turistiluokassa
- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa
- neljän yön majoitus Reykjavikissa Center Laugavegur hotellissa
- lentokenttäkuljetukset Reykjavikissa
- Reykjavikin kaupunkikierros ja sis. pääsyt kansallismuseoon, Hallgrimskirkjaniin
ja Harpan konserttitaloon
- sisäänpääsy Siniseen laguuniin, sis. pyyhkeen vuokra, mutakasvonaamio ja 1 juoma
- Kultaisen kierroksen retki
- 4 aamiaista, 1 illallinen, 2 lounasta
- suomenkielinen opaspalvelu kuljetuksilla ja retkillä
- suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan
- lentokenttämaksut ja paikalliset verot

Hintaan ei sisälly
- lisämaksu bussikuljetuksesta Mäntästä tai Ruovedeltä 25 €/hlö meno-paluu. Edellyttää
vähintään 8 henkilöä.
- ruokajuomat
- Valasretki. Kansainvälinen retki, jonka kesto on 3-4 h, hinta 75 €
- kolmen ruokalajin läksiäisillallinen, 53 €/hlö.
- juomarahat
- matkavakuutus **suositellaan**

Ilmoittautumiset matkalle 24.5.2021 mennessä.
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme kasvomaskien ja käsidesin
käyttöä. Asiakas vastaa itse maahan mahdollisesti tarvittavasta negatiivisesta koronatestistä tai
koronaviruksen rokotustodistuksesta.

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata,
sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.
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