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Izland
a jégbe öltözött vulkáni sziget két kontinens szélén
2023. július 29. augusztus 4.

1. nap: Elutazás Budapestről 12.00-kor menetrendszerinti repülőjárattal Reykjavíkba. Érkezés 17.00-kor, majd transzfer a hotelba, majd esti gyalogos városnézés.  
2. nap: Egész napos Izlandi Aranykörút túra: Þingvellir Nemzeti Park 2004 óta az UNESCO világörökség része, ahol 1944. június 17-én kiáltották ki Izland függetlenségét; Strokkur Gejzír; Gullfoss "Arany vízesés"; Kerid-kráter, melyben egy szinte teljesen szabályos, ellipszis alakú tó található, maga igen sekély.
3. nap: Egész napos barangolás a déli partvidéken, a fenséges gleccsereiről és lenyűgöző vízeséseiről híres vidéken: Seljalandsfoss-vízesés; Sólheimajökul-gleccser; Skógafoss-vízesés; Reynisfjara Beach, Izland leghíresebb fekete homokos partja; Reynisdrangar bazaltformái; s rengeteg szokatlan, izgalmas máz látvány.
4. nap: Egész napos Reykjanes-félsziget túra: Gunnuhver geotermikus terület; Két Földrész híd; Blue Lagoon; séta a Thrihnukagigur-vulkán belsejébe; s egyéb lávaképződmények és geotermikus területek.
5. nap: Egész napos kirándulás Reykjavík környékén: délelőtt rövid hajózás a város partjainál lévő madárszigetekhez (miközben látjuk a főváros panorámáját a tengerről), ahol vagy 30 000 lunda fészkel. Délután lazítás a Sky Lagoon-ban, a város legújabb és legmodernebb termálfürdőjében. 
6. nap: Délutánig kirándulás Reykjavíkban: látogatás Izland legmagasabb templomába; Reykjavík City Hall; parlament; séta az Austvöllur parkban; Dómkirkja katedrális; Sun Voyager viking hajószobor; Laugavegur sétálóutca vásárlási lehetőséggel szabadprogram keretében. – Délután transzfer a repülőtérre, majd indulás 17.50-kor menetrendszerinti repülőjárattal, s érkezés másnap 11.15-kor Budapestre. 

Utazás: menetrend szerinti repülővel és autóbusszal
Étkezés: 5 reggeli
Szállás: 5 éj Reykjavíkban 3*-os hotelban 

Ár: 295.000 Ft/fő, 2 fő/szoba elhelyezéssel – legalább 14 utas esetén, amely tartalmazza
- a szállást reggelivel
- a magyar nyelvű asszisztenciát, 
- az izlandi transzfereket, 
- leírás szerinti programok foglalását (sorrendjük változhat),
- helyi adókat és illetékeket.

Az ár nem tartalmazza:
- a repülőjegyet – jelentkezéskor kérjük le az árat, illetve foglaljuk.
- a magyarországi transzfereket,
- leírás szerinti programokat: összesen kb. 400 EUR/fő (Mindenki jelezze naponkénti részvételi szándékát!),
- az útlemondási biztosítást,
- az utasbiztosítást.

Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell megfelelő érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni!

	A programhoz jó utat kívánva üdvözlettel:	
			
Dr. Kopári László sk.
Pécs, 2022. október 2.

