
Islandija
posebno  letalo iz  ljubljane,odlični časi letov

ne 
zamudite,super 
ugodno

za POTOVANJA
vaš pravi KOMPAS

Med škrati in troli in drugimi vilinskimi bitji,
med vulkani in gejzirji na »ledeni kapljici«,
med Atlantskim oceanom in Severnim morjem

islandija ugodneje  
za imetnike kartice  
mozaik podjetnih



Obiščite deželo, kjer se ledeniki in ognjeniki še vedno bojujejo za prevlado, kjer 
pokrajino zaznamujejo gejziri z izbruhi vroče vode, kjer je vsak pogled na zalive in 
fjorde prava poslastica za ljubitelje narave. Na stotine mrtvih strug, osamelih mostov 
in razgibane pokrajine vas kar samo vabi na ogled otoka. Pustite, da vas preseneti 
prisrčnost Reykjavika. Okopajte se v enem od sto kopališč s toplo vodo na prostem. 
Islandija je še veliko več kot to, le videti in doživeti jo morate!

VRHUNCI POTOVANJA: Kaj je tisto, kar priča-
jujete od Islandije? Mogočni vulkani, veličastni 
ledeniki, bruhajoči gejziri, slikoviti slapovi, 
kopanje v geotermalni vodi, obdani s črnim 
kamenjem lave. Vse to in še več – s Kompasom 
tudi v oktobru 2015. 

1. dan, četrtek: LJUBLJANA-KEFLAVIK–polotok 
REYKJANES–REYKJAVIK
Prihod in Prvi vtis o deželi – med evroPo in 
Ameriko
Zjutraj zbirališče potnikov na Letališču Jožeta Puč-
nika Ljubljana in let v Keflavik. Po pristanku vožnja 
z avtobusom po polotoku Reykjanes do Hafnirja – 
manjše ribiške skupnosti in do konca polotoka, kjer 
se stikata evrazijska in severno ameriška tektonska 
plošča – kjer si torej podata roki Stari in Novi svet. 
Sprehod po »mostu« dveh kontinentov. Čisto na 
koncu polotoka je še klif, znan po jatah ptic in sve-
tilniku. Vožnja do Reykjavika,  nastanitev v hotelu in 
prenočevanje. 

2. dan, petek: REYKJAVIK (»ZLATI TRIKOTNIK«: 
þHINGVELLIR–GEJZIR STROKKUR–SLAP GULLFOSS-
SKALHOLT–HVERAþERDI) | zajtrk
»ZlAti trikotnik je obveZen, če Potujemo 
nA islAndijo ...«, Piše v mnogih turističnih 
Priročnikih 
Po zajtrku prosto. Možnost (doplačilo) celodnev-
nega izleta po t. i. »Zlatem trikotniku«. Vožnja do 
narodnega parka þhingvellir, kjer je bil leta 930 
ustanovljen prvi islandski parlament. Sprehod po 
zanimivi pokrajini, med skalami okamenele lave. 
Nadaljevanje poti do geotermalnega območja 
gejzirjev, kjer boste videli Veliki gejzir, po katerem so 
gejzirji na splošno poimenovani, ter gejzir Strokkur, 
ki bruha vsakih 5 do 10 minut. Nadaljevanje poti do 
slapu Gullfoss (Zlati slap), ki v treh stopnjah pada 
32 m globoko v sotesko. Ogled cerkve Skalholt, ki 
je pomenila sedež južne islandske cerkve. Krajši 
sprehod še po zanimivem mestecu Hveraþerdi, 
središču rodovitne pokrajine. Vrnitev v Reykjavik. 
Prenočevanje v hotelu.

3. dan, sobota: REYKJAVIK (MODRA LAGUNA-
VEČERJA V ZNAMENITEM PERLANU)| zajtrk
križem krAžem Po mestu in nePoZAbno 
termAlno koPAnje v »mlečni vodi« med 
neskončnostjo črne lAve
Po zajtrku prosto. Možnost (doplačilo) ogleda 
Reykjavika, kjer živi več kot polovica vseh Islandcev. 
Reykjavik je najsevernejša prestolnica na svetu. 

Ime mesta bi lahko prevedli kot »Dimni zaliv«; v 9. 
stoletju, ko so naseljevali ta predel, se je po izročilu 
tu iz tal dvigovala para. Danes v mestu ni dima, 
saj hiše ogreva topla voda geotermalnih območij. 
Reykjavik je mesto s kolonijo arktičnih ptic in z loso-
si bogato reko v mestnem središču. Ogled starega 
in novega mestnega dela, pristanišča, veličastne 
Hallgrimurjeve cerkve, Perlana (Bisera), muzeja 
skulptur Asmundur Svensson in Narodnega muzeja. 
Popoldne prosto ali (doplačilo) izlet v Modro lagu-
no, kjer se boste lahko okopali v geotermalni vodi. 
Zvečer možnost (doplačilo) v znameniti restavraciji 
Perlan, ki je brez dvoma ena najboljših gurman-
skih restavracij na svetu. Nahaja se v veličastni 
stavbi Perlan (Biser) – v kupoli, zgrajeni na hribu, 
na rezervoarjih tople vode. Medtem ko uživate v 
božanski kulinarični ponudbi, se vam v zgornjem 
predelu restavracije, ki se nenehno počasi vrti, 
ponuja prekrasen panoramski pogled na Reykjavik. 
Večkratno odlikovani Perlan z izjemno arhitekturo, 
umeščenostjo v prostor, akustično tehniko in, se-
veda, edinstveno kuhinjo, spremeni vsakdanji obrok 
v kulinarično potovanje z vsemi čutili na najvišji 
stopnji. Prenočevanje v Reykjaviku. 

4. dan, nedelja: REYKJAVIK (»Južna avantura«: 
SLAP SELJALANDSFOSS–SLAP SKOGAFOSS–VIK–
LEDENIŠKI JEZIK SOLHEIMAJOKULL) | zajtrk
mAlo več – vse do jugA otokA – »južnA 
AvAnturA«
Po zajtrku prosto. Možnost (doplačilo) celodnev-
nega izleta »Južna avantura«: južna Islandija je 
dežela slapov, ledenikov in sandurjev – črnih plaž 
lave. Ogledali si boste slap Seljalandsfoss, ki se 
spektakularno spušča 60 m v globino in velja za 
enega najbolj slikanih slapov na Islandiji. Največji in 
morda najbolj obiskani pa je Skogafoss. Postanek v 
mestecu Vik. Možnosti za lepe posnetke bo dovolj, 
čas bo tudi za krajši sprehod po črnem pesku. Če 
bo vreme dopuščalo, doživetje Solheimajokulla, 
ki je jezik znanega ledenika Myrdalsjokulla. Dan v 
islandski naravi, doživetje kontrastov, ki jih lahko 
ponudi samo ta severna posebna dežela. Vrnitev v 
Reykjavik, prenočevanje. 

5. dan, ponedeljek: REYKJAVIK–KEFLAVIK–
LJUBLJANA| zajtrk
Po zajtrku prosto za samostojne sprehode, še zad-
nje nakupe spominkov. Prevoz do letališča Keflavik 
in let v Ljubljano. Prihod na Letališče Jožeta Pučnika 
Ljubljana v večernih urah.  
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ISLANDIJA

AURORA BOREALIS – POLARNI ali SEVERNI SIJ  
je pravi svetlobni spektakel, ki nam ga na 
pripravlja narava. Z malo sreče, so v AURORI 
BOREALIS uživali skoraj vsi naši potniki, ki so 
se nam pridružili na potovanju na Islandijo 
v oktobru. Verjamemo, da boste tudi vi med 
srečneži doživetja severnega sija.

CENA VKLJUČUJE: navedene letalske prevoze v 
ekonomskem razredu, letališke, varnostne pristojbine 
ter dodatek za gorivo v znesku 49 €, avtobusni prevozi 
po programu, 4 prenočevanja z zajtrki v hotelu 3* v 
dvoposteljnih sobah, celodnevni izlet „Zlati trikotnik”, 
avtobusni prevoz letališče–polotok Reykjanes-hotel–
letališče na Islandiji, slovensko vodenje in organizacijo 
potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba za 4 
noči 155 €.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi ali na potovanju): ogled 
Reykjavika z vstopninami 35 €, poldnevni izlet v Modro 
laguno 65 €, celodnevni izlet „Južna avantura” 65 €, večerja 
s prevozom v znamenitem Perlan-u  75 €. Cene izletov so 
izračunane na skupine najmanj 35 oseb. Cene dodatnih 
storitev za otroke do 12. leta: ogled Reykjavika 23 €, izlet 
v Modro Laguno 25 €, izlet Južna avantura 45 €, večerja s 
prevozom v znamenitem Perlan-u  (otroška porcija) 40 €. 

ODHOD: 15. 10. 2015
ČAS POTOVANJA: 5 dni | 4 noči
ČAS ZA PRIJAVO:  do 30 dni pred odhodom 
oz. do zasedbe prostih mest 
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 35                                                                   
PRODUKTA: 4977KMP  (hotel 3*)

DODATNA UGODNOST – 
PODARIMO vam celodnevni izlet 
„Zlati trikotnik” v vrednosti 45 €

796 €   760 €

10 obrokov x 76 €

Cena na osebo: 

za imetnike kartice 
MOzAIk PODJETNIh
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