
 

 

V iskanju severnega sija 

 

POTOVANJE NA ISLANDIJO 
Z VIDOM 

DEŽELA LEDU in OGNJA 

9 dni / 12 dni 

 

 

 

 

 

 

 

7.11.2020– 15.11.2020  

7.11.2020 – 18.11.2020  



 

1. Program potovanja  
 

7.11.2020 – 15.11.2020 (9 dni) in 7.11.2020 – 18.11.2020 (12 dni); ena skupina z dvema odhodoma. 

Minimalno število udeležencev potovanja je 6 oseb, maksimalno pa 16 oseb.  

Prednosti in posebnosti potovanja: Vsakodnevni lov na severni sij, majhna skupina, počasnejši tempo 
potovanja z namestitvijo v kakovostnih hotelih. Program je namenjen užitju lepot Islandije.  

DAN 1 (7.11.2020) Slovenija - Reykjavik 
Odhod v jutranjih urah iz Ljubljane preko gorenjske 
na Dunaj. Od tam sledi direkten polet na Islandijo 
 

DAN 2 (8.11.2020) Zlati krog (Geysir, Thingvelir, 
Gullfoss) 
Celodnevni ogled Islandskega zlatega kroga z 
največjimi naravnimi znamenitostmi te države.  
 

DAN 3 (9.11.2020) Južna obala z vsemi superlativi 
Enosmerno potovanje proti mestu Vik s postanki v 
Skogarju, črni obali Reynisfjara, Dyrholaey, pri 
opuščenem letalu DC3 Dakota... 
     
DAN 4 (10.11.2020) Ledeniki in ledene gore 
Jokulsarlon-a 
Fotopostanki ob največjem ledeniku v Evropi. Vožnja  
po eni najbolj dramatičnih pokrajin sveta s 
poldnevnim postankom v ledeni laguni in njenih 
»diamantnih obalah« 
 

DAN 5 (11.11.2020) Hofn / prosti čas 
Možnost individualnih izletov (fotolov na kite), obiska 
term, skupinskega pohajkovanja ali počitka.  
 

DAN 6 (12.11.2020) Nacionalni park Skaftafell 
Možnost individualnega ogleda ledeniške jame. Tisti 
ki to ne bodo naredili, bodo lahko napravili lahek trek 
do enega od ledeniških jezikov ledenika Vatnajokul.  
Popoldne bo sledila vožnja v Reykjavik.  
 

DAN 7 (13.11.2020) Reykjavik 
Poldnevni voden ogled prestolnice Islandije. 
Popoldne prosto za raziskovanje mesta ali za obisk 
najbolj znanih Islandskih term »Blue Lagoon« - modre 
lagune 
 

DAN 8 (14.11.2020)  
- 9 dnevna skupina odide domov  
- 12 dnevna skupina nadaljuje pot na zahod 

na polotok Snaelfesness  
12 'dnevci' se bomo odpravili proti severu in 
nacionalnemu parku Snaefelljokul.  
 

DAN 9 (15.11.2020) Severna obala Snaelfesness / 
Kirkjufell 
Ogled kaskad pod najmarkantnejšo islandsko goro 
Kirkjufell, kjer so snemali Igro Prestolov, ogled 
Stykkisholmurja in vulkanskih kalder v njegovi okolici. 
Skupaj se bomo povzpeli tudi na katerega od ugaslih 
vulkanskih kraterjev 
 

DAN 10 (16.11.2020) Budir in Reykhold 
Pri črni cerkvi Budir bomo probali poiskati tjulnje in se 
zatem odpeljali v Reykhold ter do modrih kaskad 
Barnafossar. Za premražene bo možen obisk term. 
Zvečer se bomo vrnili v Reykjavik  
 

DAN 11 (17.11.2020 / 18.11.2020) Odhod domov 
Prva polovica dneva bo namenjena prostem času v 
Reykjaviku. V popoldanskih urah pa bo sledil odhod 
domov in prihod v zgodnjih jutranjih urah 18.11.2020.  

 

       
Cena:  

- 9 dnevni program: 1570 EUR 
- 12 dnevni program: 1890 EUR 

V primeru izredne odpovedi potovanja pred odhodom zaradi razmer povezanimi z virusom Kovid 19, se kupcu vrne celoten 
znesek.  
V primeru izredne izrednega podaljšanja potovanja (ko bomo že na Islandiji) zaradi razmer povezanih z virusom Kovid 19 si 
kupec sam krije dodatne stroške potovanja oziroma mu jih krije njegovo individualno potovalno zavarovanje. 



 

2. Uvod in opombe 
 

Islandija je država v Severnem Atlantiku in je štirikrat večja od Slovenije. Ima 380 tisoč prebivalcev in 
velja za eno najmanj poseljenih na svetu. Nahaja se tik pod severnim polarnim krogom 66. 
vzporednika ob Grenlandiji, kjer se topli morski tokovi iz juga mešajo z mrzlim zrakom iz severa. Ta 
turbolenca povzroča eno najbolj nestabilnih vremenskih vzorcev na svetu.  

Geološko gledano je Islandija najmlajše pravo kopno na svetu, ki ga danes dve tektonski prelomnici 
trgata narazen s hitrostjo nekaj centimetrov na leto. Rezultat te geološke aktivnosti je 130 vulkanov, 
ki so tekom zgodovine skupaj z vremenom in islandsko odročnostjo, spremenili površje tega otoka v 
enega najlepših in najbolj dramatičnih krajev na svetu.  

 

Nekaj islandskih zanimivosti: 

- Na Islandiji ni gozdov  
- Iselandija je bila eden zadnjih krajev na Zemlji, ki jih je naselil človek 
- 60% Islandcev živi v prestolnici Rejkyavik 
- 89 odstotkov Islandske energije prihaja iz obnovljivih virov 
- Islandci gledajo več filmov kakor katerakoli nacija na svetu 
- Islandija ima najstarejšo demokracijo na svetu. Ustanovljena je bila leta 930. 
- Islandija nima vojske 
- Na Islandiji ni komarjev 
- Surov fermentiran morski pes je islandska delikatesa 
- Na Islandiji ni dvoživk in na Islandiji ni plazilcev 
- Večina Islandcev verjame v vilince in škrate 
- V povprečju tam izbruhne vulkan enkrat na 4 leta 

 

Program delno bazira na preizkušenem itinerarju, ki sem ga osebno naredil za moje zadnje goste iz 
Avstralije konec leta 2019. To je edina država izven Slovenije, katero sem poklicno vodil in organiziral 
(tudi soorganiziral) večrat.  

Voznik, vodnik in organizator potovanja sem jaz sam (Vid Legradić) v okviru mojega podjetja TraVid 
Tourism Logistics, Vid Legradić s.p.  

Maksimalno število udeležencev potovanja je 16, minimalno pa 6.  

Program je sestavljen iz dveh delov – 9 dni in 12 dni. Realno potovanje traja 8 ali 11 dni, a je 
prihod domov predviden v zgodnjih jutranjih urah okrog 1:00 zjutraj.  

Razlog za dvojno potovanje je ta, da si nekateri udeleženci ne morejo vzeti več kot teden dni dopusta. 
Udeležencem, ki na Islandiji ne bodo ostali 12 dni, bo organiziran prevoz na Reykjaviško letališče in 
prevoz Dunaj – Slovenija. 9 dnevci se bodo vrnili domov v nedeljo ob 1:00 zjutraj.  

Tekom mojih potovanj na Islandijo sem opazil, da zaradi razdalj med znamenitostni skorajda vsi 
popotniki tam hitijo. Prav vse zmeraj preganja čas, vsa potovanja so zastavljena tako, da se pogleda 



 

čim več v najkrajšem možnem času. Zaradi tega sem naredil program potovanja, ki se načrtno izogiba 
hitenju in s specifično kombinacijo atrakcij in dni kombinira čas z najlepšimi in najspektakularnejšimi 
(ter nekaj skrivnimi) kraji te dežele. Obiskali bomo tudi točke, ki jih ne vidi prav veliko turistov.  

Datumi odhoda: 

Časovni razpon 9 dni: 7.11.2020 – 15.11.2020 (Odhod iz Slovenije / Ljubljana – Gorenjska) je ob 
8:00. Odhod letala na Dunaju je 7.11.2020 ob 13:15).  

Prihod v Slovenijo 15.11.2020 bo okrog 1:00 ure zjutraj. 

 

Časovni razpon 12 dni: 7.11.2020 – 18.11.2020 (Odhod iz Slovenije / Ljubljana – Gorenjska) je 
ob 8:00. Odhod letala na Dunaju je 7.11.2020 ob 13:15).  

Prihod v Slovenijo je 18.11.2020 okrog 1:00 ure zjutraj. 

 
Reynisfjara z bazaltni okameneli troli Reynisdangar, ki po legendi stražijo jug Islandije 

 

Pomembno se je zavedati, da je Islandija ena najdražjih držav na svetu. Zaradi visokega standarda so 
cene storitev zelo visoke.  

Prednost tega programa je cena, ki je v primerjavi z Islandskimi cenami individualnih izletov (na 
primer lov na severni sij) za 70% nižja. Nekaj nižjih cen sem dosegel z mojimi poznanstvi na Islandiji. 
Cene, pomembne opombe in dodatne informacije so zapisane v zadnjem delu tega itinerarja.  

Moj namen organizacije tega potovanja je deliti lepote Islandije z drugimi. To je dežela, ki me je na 
mojih poteh po svetu najbolj očarala.  

Potovanje je primerno tudi za otroke. Cena je za njih manjša. Če vas zanima za koliko, me prosim 
kontaktirajte.  



 

3. Itinerar 
 

Dan 1 - 7.11.2020 (Dunaj in Reykjavik) 

8:00 Štart iz Ljubljane/Komende. Pobiranje gre navzgor po Gorenjski: Ljubljana/Komenda –> Kranj –> 
Radovljica –> Jesenice 

13:15 Odhod letala Wizz Air iz Dunaja.  

16:55 Pristanek v Reykjaviku, najsevernejši prestolnici sveta. Na terminalu počakate Vida, da uredi 
vse potrebno s prevozom oziroma kombijem.   

18:00 Namestitev v hotelu Base v bivši ameriški vojaški bazi Abru v predelu Reykjansbaer Keflavik (v 
neposredni bližini letališča). Danes je vojaška baza preoblikovana v IT cono, znano inovativnih 
pisarnah ter po miniranju kriptovalut in bitcoina.  

19:00 Prevoz bomo že imeli, zato se lahko s kombijem zapeljemo v center Reykjavika na večerjo, 
pijačo ali kratek sprehod. V okolici hotela lahko že pogledamo za severnimi lučmi. 

 
                                                                            Severna svetloba Aurora Borealis 

Prenočevanje (1 noč): 

Hotel Base  
Valhallarbraut 756, Iceland 

 
DAN 2 – 8.11.2019 (Islandski Zlati Krog) 

9:00 Po zajtrku štartamo točno. Ob tem času bo še tema.  

Zapeljemo se proti Zlatemu krogu Islandije, najbolj turistično znanemu delu te dežele 



 

- Nacionalni park Thingvellir (Dediščina UNESCA in največji kopenski tektonski prelomi na 
svetu) 

- Panoramska vožnja ob jezeru Thingvallavatn lake 
- Strokkur Geysir (Največji gejzir na svetu, simbol Islandije. UNESCOVA naravna dediščina) 
- Gullfoss – Zlati Slap 

 

 
                                                                             Gejzir in tektonska polja Zlatega kroga 

Ob poti se nekajkrat ustavimo na panoramskih točkah.  

17:00 Prispemo v hotel 

Prenočimo v majhnem mestecu Hvolsvollur. 

Hotel (1 noč): 

Hotel Hvolsvollur  
Hlíðarvegur 7-11, 860 Hvolsvöllur, Iceland 
 
20:00/22:00 – 23:00/00:00 Če bodo vremenske in astronomske razmere dopuščale, se bomo vsedli v kombi in 
probali ujeti Severni Sij.  
To noč, ko spimo v Hvolsvollurju bomo locirani v neposredni bližini slapa Sejalandsfoss. Morda bomo imeli 
srečo, da bomo naredili fotografijo tega slapa s severnim sijem v ozadju. To so sanje vsakega fotografa na svetu.  
 

DAN 3 – 9.11.2019 (Spektakularna obala Južne Islandije) 

9:30 Štartamo iz hotela proti enemu najbolj fotogeničnih delov sveta, ki se nahaja pod masivno 
gorsko verigo kaldere vulkana Sejallands, ki je izbruhnil leta 2010 in ustavil svetovni zračni promet. 
Vulkan je pokrit z ledenikom, iz katerega izvirata dva najlepša islandska slapa: 

- Seljalandsfoss Waterfal (najbolj eleganten slap Islandije) 
- Skogafoss (Slap, pod katerim je skrit zaklad) 

 



 

Po 12:00 uri bomo nadaljevali: 

 

                                                 Reynisfjara Črna Plaža                                                                                    Skogafoss 

- Reynisdrangar Bazaltni stebri (Troli, ki varujejo Islandijo, eden od simbolov splošne nordijske 
mitologije) 

- Svetilnik Dyrholaey: najužnejša točka Islandije 

- Črna plaža Reynisfjara (pred kratkim razglašena za najlepšo netropsko plažo na svetu) – najlepša je v 
zahajajočem soncu ki ga bomo poizkušali ujeti tam.  

- Solsheimasandur, zapuščeno letalo DC 3 Douglas Dakota  

- In še nekaj manjših panoramskih postankov... 

17:00 pridemo v hotel, ki se nahaja v majhni vasici Vik 

Prenočitev v:  
 

Hotel Vik 
Sléttuvegur 12-14, 870 Vík, Iceland 

 

20:00/22:00 – 23:00/00:00 Če bodo vremenske in astronomske razmere dopuščale, se bomo vsedli v kombi in 
probali ujeti Severni Sij.  
 

DAN 4 – 10.11.2019 (ledeniki in ledene gore) 

10:00  Krenemo iz Vika proti nacionalnemu parku Skatfel. To je eden najbolj ekstremnih delov 
Islandske obale, ki ga bičajo vetrovi iz oceana in v obratni smeri ledeniški vetrovi. Kljub skoraj 
vsakodnevnim padavinam je zaradi unikatne geografske specifike pokrajina izpostavljena 
dezertifikaciji (nastanku puščave). Zaradi nezemeljske podobe pokrajine so tukaj snemali filme Osmi 
Potnik, Interstelar, Game of the Thrones, Jamesa Bonda View to Kill in Die Another Day, Batman Na 
Začetku, Vojna Zvezd, Nepal, Tomb Raider... 

Ob pogledih na največji evropski ledenik Vatnajokul se večkrat ustavimo in okrog 14:00 Ure pridemo 
do Ledene Lagune - Jokulsarlon  



 

Zaradi oddaljene lokacije Jokulsarlona ljudje tam zmeraj hitijo, ker so v stiski s časom. Kraj pa je tako 
lep, da mi ne bomo hoteli.  

Tam si vzamemo čas za kosilo in se v miru: 

- Sprehodimo ob laguni 
- Občudujemo ledene gore 
- Pozdravimo tjulnje 
- Obiščemo diamantno obalo (kjer morje naplavlja ledene kose na obalo) 

Ko se nagledamo vseh unikatnih lepot krenemo proti edinemu mestu Vzhodne Islandije Hofnu.  

Tam bomo prespali 2 noči.   

 

Icelandic Horse (Iceland pony) 

Hotel Höfn  
Vikurbraut 20, 780 Höfn, Iceland 

 
20:00/22:00 – 23:00/00:00 Če bodo vremenske in astronomske razmere dopuščale, se bomo vsedli v kombi in 
probali ujeti Severni Sij.  
Hotel Hofn ima 24 urno obveščanje o Severnem Siju, kar pomeni da vas ponoči pokličejo po telefonu in zbudijo, 
v kolikor je severni Sij viden iz hotela (če želite seveda). 
 

DAN 5 – 11.11.2019 (Prost dan / dan za manjše izlete) 



 

Zaradi svoje velikosti in oddaljenosti atrakcij vsak turist na Islandiji preživi kar nekaj časa v 
avtomobilu. Zato je dan za počitek pomemben. Hofn kot klasično Islandsko mestece ponuja pravi 
občutek, kakšno je resnično življenje v tej državi.   

Kaj delati v Hofnu:  

- Sprehod po starem mestnem jedru, ki je v svojem bistvu ribiški zaselek 
- Obisk malih kava barov 
- Obisk turističnega centra z muzejem 
- Obisk interaktivnega muzeja islandskega pesnika Thorbergerja 
- Obisk tradicionalnih islandskih term v gejzirju 
- Izlet z ladjo – fotolov na Kite (opozorilo: november NI vrhunec sezone na Islandiji za fotolov na kite, 
saj le-ti migrirajo na jug v toplejše vode zaradi sezone parjenja). 
 

Seveda pa vam bom jaz kot vodnik tudi na voljo za poldnevni izlet.  

Za poldnevni izlet se lahko zapeljemo do Hoffelsjokul ledenika in naredimo kratek sprehod ter se 
ustavimo pri svetilniku Hvalnes. Za 800 ISK bi bil je možen tudi vstop v rekonstrukcijo Islandske vasi.  

Vsekakor pa se lahko dogovorimo in dan preživimo skupaj kot skupina in se zapeljemo do term in od 
tam nadaljujemo poldnevni izlet. Možnosti je veliko.  

 

Hotel Höfn  
Vikurbraut 20, 780 Höfn, Iceland 

 

20:00/22:00 – 23:00/00:00 Če bodo vremenske in astronomske razmere dopuščale, se bomo vsedli v 
kombi in probali ujeti Severni Sij.  

Hotel Hofn ima 24 urno obveščanje o Severnem Siju, kar pomeni da vas ponoči pokličejo po telefonu 
in zbudijo, v kolikor je severni Sij viden iz hotela (če želite seveda). 

 

DAN 6 – 12.11.2019 (Vožnja proti Reykjaviku z lokalnimi postanki) 

8:00 Proti Reykjaviku štartamo bolj zgodaj.  

To pa zato, da si bodo imeli tisti, ki bodo to želeli, imeli možnosto ogledati ledeno jamo – jamo pod 
ledenikom (za doplačilo, 2 urni izlet z lokalno agencijo).  

Tisti, ki si jame ne bi pogledali boste lahko opazovali vzhajajoče polarno sonce na diamantni obali in 
se sprehajali ob ledenih gorah Jokulsarlona.  



 

 
Vatnajokul 

 

12:00 Krenemo naprej proti Rejkyaviku in se ustavljamo na panoramskih točkah: 

- Cerkveno stopnišče (bazaltna tla) 
- Ograja nederčkov 
- Muzej vulkanov 
- Sejalandfoss v sončnem zahodu in skriti slap Gljufrabui, do kamor je potrebna hoja skozi 

manjšo jamo 

Ob 18:00 prispemo v Reykjavik. 

Hotel Skuggi 
Hverfisgata 103, 101 Reykjavik, Iceland 

 

Naš hotel je v centru mesta. Tukaj ostanemo dve noči.  

Prosti čas za večerjo 

20:00/22:00 – 23:00/00:00 Če bodo vremenske in astronomske razmere dopuščale, se bomo vsedli v 
kombi in probali ujeti Severni Sij.  

 

DAN 7 – 13.11.2019 (Reykjavik) 

10:00 – 12:30 Voden sprehod skozi Reykjavik, kjer se bomo ustavili v oziroma pred: 

- Glavna cerkev in simbol Reykjavika Hallgrimskjirka 
- Harfa in tržnica 
- Mestna Hiša (v kolikor bo možnost, bomo vstopili vanjo) 
- Skulptura vikingške ladje 
- Laugavegur (glavna ulica) 
- Parliament  
- Stari del pristanišča 



 

Popoldne bo sledil prosti čas. Za kosilo lahko poizkusite tudi »Hvalur«, zrezek iz kitovega mesa. 

     
                                              Cerkev Hallgrimskirkja                                                                                          Reykjavik 
 
ALI  
 
pa vas lahko popoldne zapeljem (vstopnina v kopališče je 70 EUR) v najslavnejše islandsko kopališče 
Modra laguna (Blue Lagoon / Blue Loniđ).  
 

Prenočevanje ostaja v istem hotelu v Reykjaviku. 

Overnight in: 

Skuggi Hotel Reykjavík 
Hverfisgata 103, 101 Reykjavík, Iceland 
 

20:00/22:00 – 23:00/00:00 Če bodo vremenske in astronomske razmere dopuščale, se bomo vsedli v 
kombi in probali ujeti Severni Sij.  

 

DAN 8 – 14.11.2019 (LOČITEV – eni na letalo, drugi proti zahodu 
Islandije, na čudoviti polotok Snaelfesness) 

LOČITEV V DVE SKUPINI: 

 

1. SKUPINA, KI BO ZAPUSTILA ISLANDIJO IN ODŠLA DOMOV bo lahko ostala v hotelu do 
odjave.  
Prost dan po Reykjaviku lahko zapolni s prehodi, nakupovanjem ali katerim od 
poldnevnih izletov (jahanje ponijev, ogled kitov...) 
 
Odhod prevoza na letališče (pobiranje na recepciji hotela) je ob 15:00 
 
Odhod letala je ob 17:40. Na Dunaju bo čakal prevoz, ki vas bo odpeljal domov. 
Računajte, da boste doma v Sloveniji v nedeljo 15.11.2020 okrog 1:00 zjutraj.  



 

 
2. SKUPINA, KI OSTAJA NA ISLANDIJI 12 DNI bo nadaljevala pot proti severu. Naš cilj bo 

najbolj nenavaden islandski polotok Snaelfesness. Ob jasnih nočeh je od tam možno 
videti svetlobo iz eskimskih zaselkov na Greenlandiji.  

Skupina DVA: 

Štart bo ob 9:30. Na naši poti bomo prečkali spektakularen tunel, ki je speljan pod morsko gladino ter 
pod fjordom. Za kosilo se bomo ustavili v mestu Borgarnes, ki predstavlja vhod na polotok 
Snaelfesness.  

 

Sledila bo vožnja po južni obali polotoka in ogled njenih znamenitosti: 

- Ribiško mesto Arnarstapi 
- Panoramska točka pri bazaltnih stolpih Londrangar 
- Obala tjulnjev Yitr tunga 
- Vožnja po narednem parku Snaefelljokul s panoramskimi pogledi in kratkimi postanki pod  

istoimenskim vulkanom. Ta vulkan je si je pisatelj Julius Verne v enem od svojih romanov 
izbral za vhod v središče Zemlje. Islandci še danes verjamejo, da v vulkanu pristajajo neznani 
leteči predmeti 

 
Snaelfelsjokul National Park 

 

Snaefelsness je komercialno šibkejši kot jug islandije, zato v regiji ni veliko hotelov. Zaradi tega bomo 
prenočevali v hostlu v majhnem ribiškem mestecu Olafsvik. Hostel ima čudovit pogled na Atlantski 
ocean. Umeščen je v individualno hišo, ki je narejena kot eno veliko stanovanje (Skupna kuhinja in 
podvojeni toaletni  prostori). Vsak bo imel svojo sobo.  

Vsako jutro bomo imeli možnost prisostvovanja pri pristanku vaških ladij, ki se bodo vračale iz 
nočnega ribarjenja.  

 

Prenočevanje (dve noči): 



 

Bikers Paradise Olafsvik  
Olafsbraut 20, 355 Ólafsvík, Iceland 

20:00/22:00 – 23:00/00:00 Če bodo vremenske in astronomske razmere dopuščale, se bomo vsedli 
v kombi in probali ujeti Severni Sij. 

 

DAN 9 – 15.11.2019 (Severna obala presežkov na polotou Snaelfesness) 

Ob 9:30 bomo krenili po obalni cesti proti plitkim fjordom, ki med drugim nudijo zavetje tudi kitom 
Orkam.  

Tekom dneva si bomo ogledali: 

- Vas Stykkisholmur z najbolj znanim islandskim svetilnikom Sugandisey  
- Gora Kirkjufjell s kaskadami (eden od simbolov Islandije in ena od desetih največkrat 

objavljenih podoba narave na Instagramu) 
- Vulkanske kaldere zaliva Hraunsfjordur (spektakularna vulkanska pokrajina, ki ji na svetu ni 

enake) 
- Povzpnemo se na vrh enega od ugaslih vulkanskih stožcev 

 

Prenočevanje: 

Bikers Paradise Olafsvik  
Olafsbraut 20, 355 Ólafsvík, Iceland 
 

20:00/22:00 – 23:00/00:00 Če bodo vremenske in astronomske razmere dopuščale, se bomo vsedli 
v kombi in probali ujeti Severni Sij. 

 

DAN 10 – 16.11.2019 (Preostanek atrakcij Zahodne Islandije ter vrnitev v 
Reykjavik) 

Ob 8:00 bomo krenili iz našega hostla proti gorskemu prelazu Snaelfesnesvegur. Na drugi strani si 
bomo ogledali nenavadno osamljeno črno cerkvico v Budirju imenovano »Búðakirkja«. Cerkvica je 

bila zgrajena 1703 in eden od simbolov Islandije.  

 

                                                      Cerkev v Budirju                                                                Pokrajina na Snaefellsnesu  



 

 
Sledila bo vožnja iz polotoka na celino. Pololdne bomo imeli na poti možnost kopanja v termah 
Deildartunger, ki stojijo na gejzirjih doline Reykholt (doplačilo). Tam se nahaja tudi zbiralnica 
geotermalne vode za mesto Borgarnes, okrog katere se bomo lahko sprehodili in si ogledali, kako 
deluje sistem zbiranja geotermanle energije.  

Tisti, ki jim ne bo do kopanja, se bodo lahko zapeljali do kaskad Hraunfossar in do zaselka Reykhkolt, 
ki je bil dom najslavnejšega islandskega pesnika Snorrija Strullsona. Še dandanes tam ohranjen gejzir, 
kjer se je pesnik namakal, ko ni pisal pesmi in sag. 

Dan bomo končali v Reykjaviku v poznih popoldanskih urah.  
 

Sledil bo prosti čas. 

Vaš vodnik pa bom vrnil kombi.  

 

DAN 11 – 17.11.2019 

V hotelu se lahko ostane do ure odjave (običajno do 11:00 ure)  

Prosti čas do popoldneva po Reykjaviku se lahko zapolni s prehodi, nakupovanjem ali katerim od 
poldnevnih izletov (jahanje ponijev, ogled kitov...) 

 

Odhod prevoza na letališče (pobiranje na recepciji hotela) je ob 15:00 

 

Odhod letala je ob 17:40. Na Dunaju bo čakal prevoz, ki nas bo odpeljal domov. Računajte, da boste 
doma v Sloveniji okrog 1:00 zjutraj (18.11.2020).  

*Avtor vseh fotografij: Vid Legradić  



 

4. Pregled cen 
 

9 dnevni program: 1590 EUR 

12 dnevni program: 1890 EUR 

V program oziroma ceno je vključeno: Povratni prevoz Slovenija-Dunaj, povratni let Dunaj-Reykjavik 
z letalskim prevoznikom WizzAir in 20 kilogramov prtljage + kabinska prtljaga 40*30*20 cm, prevoz, 
cestnine in parkirnine na Islandiji, namestitve oziroma namestitve v hotelih 3*** in 4**** zvezdicami 
razen za daljši program, kjer se zaradi odročnosti lokacije med 14.11.2020 in 16.11.2020 spi v hostlu 
(še zmeraj ima vsak svojo sobo), vstopnina v geopark Geysir, turistično vodenje, asistenca in in 
spremstvo. Za enoposteljno sobo ni doplačila. 

V program oziroma ceno ni vključeno: Kosila, večerje in vsi obroki razen zajtrkov v hotelih (če so le-ti 
možni), obroki na letalu, gorivo v kombiju (ta se enakomirno razdeli med potniki; stroški so po 
izkušnjah cca 20 EUR na udeleženca), dodatni fakultativni izleti med prostim časom tekom potovanja. 

Rezervacija programa je možna do 1.10.2020! 

Kupec potrdi rezervacijo s predplačilom celotnega programa. Podatke o plačilu in račun prejme po 
emailu ali osebno (če tako želi).  

- V primeru izredne odpovedi potovanja kadarkoli pred odhodom zaradi razmer povezanih z virusom 
Kovid 19, se kupcu vrne celoten znesek.  

- V primeru odpovedi potovanja s strani kupca, ki je že vplačal znesek rezervacije se pred 15.10.2020 
kupcu vrne celotno kupnino 

- V primeru odpovedi potovanja s strani kupca po 15.10.2020 se kupcu vrne 60% vplačanega zneska 
(zaradi nekaterih rezervacij na Islandiji, ki se ne morejo brezplačno odpovedati) 

- V primeru izredne odpovedi povratnega leta oziroma izrednega podaljšanja potovanja zaradi razmer 
povezanih z virusom Kovid 19 si kupec sam krije dodatne stroške potovanja oziroma mu jih krije 
njegovo individualno potovalno zavarovanje. 

 

Priporočam sklenitev zavarovanja za potovanje (npr. Corris). Program je primeren tudi za otroke.  

- Zaradi ekstremnega vremena na Islandiji (snežni viharji, dež, zapore cest, zemeljski plazovi, 
poplave, veter)  se lahko naš program spremeni. 

- Severna svetloba Aurora Borealis ali severni sij je naravni fenomen, katerega opaznost ni 
garantirana. Njegova pojavnost, svetilnost, barvni odtenek in moč so  odvisni od vremenskih 
in astronomskih spremenljivk. Obstaja možnost, da severne svetlobe ne bo videna.  

- Temparature na Islandiji se za čas pozne jeseni in zgodnje zime gibajo med -5 pa do +8 
stopinj celzija. Vreme je spremenljivo, lahko se doživi vse štiri letne čase v enem dnevu 

- Organizator ni odgovoren za osebne telesne poškodbe nastale tekom trajanja potovanja. 

Kontakt, informacije in rezervacije (031-426-847):  

www.travid.si 
vid.legradic@travid.si 
 
TraVid Turistična Organizacija, Vid Legradic s.p. 
Moste 40 G 
1218 Komenda, Slovenija.  


