Potovanje na Islandijo z Vidom
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 je 6, maksimalno število udeležencev potovanja je 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 zahodu 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.

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.

Cene in osnovni pogoji povezani s potovanjem
9 dnevni program (7.11.2020 – 15.11.2020): 1590 EUR (prihod v Slovenijo 15.11.2020 okrog 1:00 zjutraj)
11 dnevni program: (7.11.2020 – 18.11.2020): 1890 EUR (prihod v Slovenijo 18.11.2020 okrog 1:00 zjutraj)
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). Potovanje je primerno 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 in rezervacije (031 – 426 – 847) oziroma:

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

