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Islannin helmet ‐matkaohjelma 16.–25.5.2019
Päivä 1 (to 16.5.): Kokoontuminen Helsinki‐Vantaan kentälle klo 13–14
‐ Icelandairin suora lento Reykjavikiin klo 15:35–16:00 (aikaero ‐3 tuntia)
‐ sapuminen Keflavikiin, bussi lähtee klo 17 Keflavik–Borgarnes
‐ Islannin vulkaaninen syntyhistoria
‐ saaren asuttaminen viikinkiaikana, saagat
‐ Islannin suurin kuumalähde Deildartunguhver
Yöpyminen: Icelandair Hotel Hamar
Ateriat: Illallinen
Päivä 2 (pe 17.5.): Tarunhohtoinen Snæfellsnes (æ äännetään ai)
‐ Snæfellsjökull: jäätikön alla lepäävä tulivuori (1446 m) ja kansallispuisto
‐ Jules Vernen Matka maan keskipisteeseen ‐kirjan lähtöpaikka
‐ yksi ”maapallon voimapisteistä”
‐ kuorisoraranta, hiilidioksidilähde
‐ kalastajakyliä, merilintuja ja kahlaajia
Yöpyminen: Icelandair Hotel Hamar
Ateriat: Illallinen, aamiainen
Päivä 3 (la 18.5.): Borgarnes–Siglufjörður (ð äännetään kuin englannin th, esim. the, their)
‐ Islannin metsät ja lintulajien lisääntyminen
‐ tunturilinnut ja ‐kasvit, islanninhevonen
‐ Tröllaskagin niemimaa, Islannin Alpit (korkein tunturi Kerling, 1538 m) ja vuonot
‐ vierailu Sillinpyyntimuseossa: islanninsilli ja suomalaiset sillinpyynnissä Islannin vesillä
Yöpyminen: Hotel Sigló (ó äännetään ou)
Ateriat: Aamiainen
Päivä 4 (su 19.5.): Siglufjörður–Akureyri–Mývatn
‐ Islannin tieliikenne, tunnelit kylien yhdistäjinä
‐ mahdollisuus valassafariin Hauganesissa (www.whales.is) (omakustanne)
‐ Islannin pisin vuono: Eyjafjörður, Pohjois‐Islannin pääkaupunki: Akureyri
‐ Goðafoss eli Jumaltenputous
‐ iltabongausta halukkaille Islannin parhaalla lintujärvellä, Mývatnilla; sorsalinnut, kahlaajat,
Pohjois‐Amerikan lajit: virta‐alli, isovesipääsky ja jääkuikka
Yöpyminen: Icelandair Hotel Myvatn
Ateriat: Illallinen, aamiainen
Päivä 5 (ma 20.5.): Mývatn – Islannin helmi (y/i äännetään kuin i, ý/Í on terävä, painokas i)
‐ aamubongausta halukkaille Mývatnilla
‐ tuliperäinen Islanti: laattatektoniikka, purkaustyypit, Víti‐räjähdyskraatteri ja Kraflan tulien
(1975–84) purkausalue, Skútustaðurin valekraatterit
‐ Myvatn Nature Baths (Myvatnin Sininen laguuni): mahdollisuus kylpyläuintiin (omakustanne)
‐ iltabongausta halukkaille Mývatnilla
Yöpyminen: Icelandair Hotel Myvatn
Ateriat: Illallinen, aamiainen
Päivä 6 (ti 21.5.): Mývatn–Itävuonot–Höfn
‐ asumattoman ylämaan laavakentät ja taistelu eroosiota vastaan
‐ Islannin metsittäminen
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‐ Egilsstaðir, Itä‐Islannin pääkaupunki
‐ Itävuonot ja kalastajakyliä
‐ tutustuminen Petran kivinäyttelyyn (Islannin erikoiset kivet)
‐ https://www.steinapetra.is/
Yöpyminen: Brunnhóll‐maaseutuhotelli
Ateriat: Illallinen, aamiainen
Päivä 7 (ke 22.5.): Jökulsárlón–Skaftafell–etelärannikko–Hella (á äännetään au)
‐ Jökulsárlón‐jäätikköjärvi: amfibioveneretki jäävuorien välissä
‐ Vatnajökullin jäätikkövirrat
‐ Skaftafellin kansallispuisto: Euroopan laajin jäätikkö, Vatnajökull (8000 m2)
‐ Skeiðarársandur, maailman laajin sulamishiekkalaakio (1300 km2)
‐ etelärannikko: laidunmaita ja rantakallioita
‐ tutustuminen LAVA Centre Hvollsvölluriin (näyttely ja videoesitys vuoden 2010
tulivuorenpurkauksesta, joka sotki Euroopan lentoliikenteen)
‐ https://lavacentre.is/
‐ Skogarfossin ja Seljalandafossin putoukset
Yöpyminen: Stracta Hotel Hella
Ateriat: Illallinen, aamiainen
Päivä 8 (to 23.5.): Kultainen kierros
‐ Friðheimar: tutustuminen islanninhevostalleihin ja kasvihuoneeseen ja tomaattimaistelu
‐ https://fridheimar.is/en/tourist‐services
‐ Gullfoss eli Kultainen putous ja sen suojeluhistoria, ensimmäinen luonnonsuojelun
kansanliike Islannissa
‐ Geysir ja sen toimiva pikkuveli, Strokkur
‐ Thingvellirin kansallispuisto: Euroopan ja Pohjois‐Amerikan laattojen sauma‐alue
‐ Islannin itsenäistyminen 1944
‐ illalla saapuminen Reykjavikiin
‐ Yöpyminen: Hotel Klettur Reykjavik
‐ Ateriat: Aamiainen
Päivä 9 (pe 24.5.): Reykjavík
‐ halukkaille opastettu kävelyretki keskustassa (2‐3 tuntia)
‐ mahdollisuus viettää (ilta)päivä omien mieltymyksien mukaan (omakustanne)
o valasretki, ratsastusta, bongausta, Sininen laguuni
o museot, Harpa‐musiikkitalo ja Pohjolan Talo
o matkamuistoja ja muuta shoppailua
o Sininen laguuni
‐ Yöpyminen: Hotel Klettur
‐ Ateriat: Illallinen, aamiainen
Päivä 10 (la 25.5.): Reykjavik–paluu Suomeen
‐ aamiainen klo 7:00
‐ lentokenttäkuljetus Reykjavík–Keflavík (lähtö hotellista klo 8:15)
‐ Icelandairin lento Helsinkiin klo 11:00–17:20.
Huom! Matkaohjelmaa saatetaan joutua muuttamaan Islannin luonnonolojen vuoksi. Ohjelman
noudattamisen voi estää esimerkiksi lumimyrskystä tai muista sää‐ tai luonnonilmiöistä aiheutuva
teiden kunnon tai ulkoilusään vaarallisuus. Tällaisissa tapauksissa maksua ei palauteta, vaan GJ‐
Travel yrittää löytää korvaavia ohjelmavaihtoehtoja mahdollisuuksia mukaan.
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Matkan hinta sisältää Icelandairin suorat lennot Helsingistä Reykjavikiin, ohjelman mukaiset
lentokenttä‐ ja bussikuljetukset, tutustumiskäynnit, opastuksen, majoitukset kahden hengen
huoneissa (1 hh lisämaksu 600 €) ja ohjelmassa mainitut ateriat ilman ruokajuomia.
Hinta matkustajaa kohti riippuu osanottajamäärästä: 20–24 henkeä 2690 € ja 25–29 h 2575 €.
Matkalle otetaan korkeintaan 30 osanottajaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Matkalle ilmoittaudutaan Jouko Parviaiselle sähköpostitse jopa515@hotmail.com tai lähettämällä
tekstiviesti numeroon 0400 646968. Sähköpostissa tai viestissä annetaan nimi samassa muodossa
kuin se on passissa tai virallisessa henkilötodistuksessa sekä osoite. Yhdessä ilmoittautuneet
majoitetaan samaan huoneeseen, ellei muuta ilmoiteta.
Matkan osanotto varmistetaan maksamalla Matkatoimisto Forten lähettämä ennakkomaksu (500 €),
joka toimitetaan joko sähköpostitse tai pyydettäessä annettuun osoitteeseen. Ennakkomaksu on
maksettava viimeistään 5.12.2018 mennessä. Loppusummasta lähetetään oma laskunsa, ja se on
maksettava 5.3.2019 mennessä. Forte veloittaa käsittelykuluina 15 €/lasku.
Matkalle ilmoittautuneille toimitetaan tarkempaa tietoa käytännön asioista, Islannin olosuhteista ja
matkalle otettavista varusteista ennakkomaksun suorittamisen jälkeen.
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