Volkanlar & Buzullar & Şelaleler & Termal Kaynaklar Ülkesi

İZLANDA
14 Eylül – 20 Eylül 2022
6 gece 7 gün
14 Eylül
Çarşamba
- İSTANBUL / OSLO / REYKJAVIK
THY ile 07.40 da Oslo’ya uçuş. Mahalli saat ile 10.25’de varış. İzlanda Havayolları ile saat
13.45’de İzlanda’nın başkenti Reykjavik’e uçuş. 14.45’de varış. Panaromic şehir turumuzda
şehrin sembolü olan yapılardan şehre hakim konumu ile şehrin incisi Hallgrimskirkja
kilisesi, 1986’da Ronald Reagan ile Mikhail Gorbacov’un tarihi zirvesine ev sahipliği yapan
Höfoi Evi’nin görülmesi. Şehrin tanınması ve 4 yıldızlı otelimize transfer. Akşam yemeği.
15 Eylül
Perşembe
REYKJAVIK
Kahvaltı sonrası tam gün Buz Mağaraları turu. Akşam yemeği otelimizde.
16 Eylül
Cuma
- REYKJAVIK / VIK
Kahvaltı sonrası otelimizden ayrılış. İzlanda’nın en güzel bölgelerinden Pingvellir Milli
Parkı, Geysir Jeotermal Bölgesi ve Gullfoss Şelalesini tanıyacağımız 10 saat sürecek “Altın
Çember Turu”na başlıyoruz. Pingvellir Milli Parkı Kuzey Amerika Avrasya teknonik
plakalarının sınırında bulunmakta. Kıtaların birbirinden ayrılarak sürüklendiği harikulade
doğal jeolojik yapıyı görmek mümkün. Ayrıca burası
930 yılında ilk İzlanda
parlementosunun toplandığı yer. Geysir Jeotermal bölgesi bir açıkta faal sıcak su kaynakları
ile ünlü. Bunlardan her 6-10 arası kaynayan su fışkırtan Strokkur kaynağını izleyeceğiz.
Gullfoss Şelalesi Hvita nehri üzerinde 30 metreden düşen ve ülkedeki en güzel şelalerden
sayılmakta. Langjökull buzulu üzerinde kar araçları ile gezinti. Ülkenin güney bölgesinde Vik
kasabasına geliş ve bölgede mevcut konaklama düzeyi olan motel kategorisi tesise yerleşme
ve akşam yemeği.
17 Eylül
Cumartesi - VIK
Kahvaltı sonrası İzlanda güney sahili turumuza başlıyoruz. Tarım arazileri boyunca
yapacağımız seyahatimizde buzullar, volkanlar ve şelaleleri tanıyacağız. Hekla Volkanı ve en
son 2010 aktif hale gelen Buzul-Volkan Eyjafjallajökull’un görülmesi. Turumuzun
devamında 60 m’ye varan yükseklikte düşen muhteşem görünüşlü Skogafoss şelalesi ile
Seljalandfoss şelalesinin görülmesi. Kara sahil Reynisfjara’da insanı hayrete düşüren ilginç
şekilleri ile bazalt kolonlar, kaya sütünların görülmesi. Vik kasabasındaki motelimize dönüş
ve akşam yemeği.
18 Eylül
Pazar
- VIK
Kahvaltı sonrası Skalftafell Milli Parkı gezimizde yine İzlanda’ya has yer yüzü şekilleri
şelaleler, göletler, yürüyüş parkurları içinde harika bir doğa tecrübesi yaşayacağız.
Jokulsarloon buzulu ve Kirkjubcejarklaustur lav tarları görülecek yerler arasında.
Motelimize dönüş ve akşam yemeği.
19 Eylül
Pazartesi
- VIK / REYKJAVIK
Kahvaltı sonrası Reykjavik’e hareket. Yolumuz üzerinde Krysuvik ve Gunnuhver Jeotermal
bölgesindeki sıcak su kaynaklarının görülmesi. İzlanda’nın önemli balıkçı kasabalarından
Grindavik’te mola sonrası Reykjavik’e geliş İzlanda’nın en ünlü turistik noktalarından 39
derecelik ısısı ile dünyaca ünlü Blue Lagoon isimli termal havuzlar bölgesine geliş ve bu
bölgenin görülmesi ve 4 yıldızlı otelimize yerleşme. Viking folklor gösterisi eşliğinde akşam
yemeği.
20 Eylül
Salı
- REYKJAVIK / OSLO / ISTANBUL
Kahvaltı otelimizde. Havalimanına transfer. İskandinav Havayolları ile 11.40’da Oslo’ya
uçuş. 16.20’de varış. 18.15’da THY ile İstanbul’a uçuş. 23.10’da varış.

Fiyatlar;
(Fiyatlar için acentamız ile irtibat kurmanız rica olunur. 0212.347 8 347)
Fiyata dahil olan hizmetler
Zorunlu seyahat sigortası,
Tüm transfer ve ulaşım,
İzlanda standartlarında 4 yıldızlı otellerde konaklama.
Kahvaltılar, 5 adet akşam yemeği, 1 adet Viking folklorlu akşam yemeği
Programdaki tüm gezi ve ziyaretler,
İç ziyaret olan yerlerde müze ve ören yerleri giriş ücretleri,
Langjökull buzulunda kar araçları ile gezinti ücreti,
Blue Lagoon kaplıca bölgesi giriş ücreti,
Yerel tur liderliği ve rehberlik hizmeti,
Figura Turizm tur liderliği hizmeti,
Yurt dışı çıkış harç ücreti
Fiyata dahil olmayan hizmetler
İzlanda için Schengen vize ve servis ücreti 145 Euro
THY ile İstanbul / Amsterdam - Oslo / İstanbul uçak bileti
İzlanda Havayolları ile Oslo – Reykjavik uçak bileti
İskandinavya Havayolları ile Reykjavik – Oslo uçak bileti
Otellerde şahsi harcamalar, (Kafeterya, minibar vb.)

