
Авіатур "Планета Ісландія" 
 
10.08.2019 
13 днів – 3999 євро 
 
Рейк'явік – "Золоте кільце" – Південне узбережжя – Південно-Східне узбережжя – Льодовикова лагуна 
Йокюльсарлон – Ватнайокудль – Східні фіорди – Деттіфос – Аусбіргі – Хусавік – Міватн – Крафла – 
Годафосс – Акурейри – Північ Ісландії – півострів Снайфетльснес – "Срібне кільце" – Рейк'явік – долина 
Ландманналаугар – Блакитна Лагуна 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ – Кефлавік – Київ; а/к Air Baltic 
Проживання в готелях за маршрутом; 1/2 DBL 
Харчування в готелях – сніданки; 
Екскурсії за програмою; спостереження за китами, прогулянка 
на кораблику-амфібії льодовиковою лагуною; відвідування 
Блакитної Лагуни і Північної Блакитної Лагуни (рушник входить 
у вартість); 
Транзитна ночівля в готелі в Ризі; на зворотному шляху 
Переїзд автобусом за маршрутом. 

У вартість не входить 
Страховка; 10 євро/особа (15 євро – від 60 років); 
Вхідні квитки; 
Факультативні екскурсії; 
Особисті витрати, харчування в турі; обіди, вечері 
Доплата за SNGL (одномісний номер); 1595 євро (за 
необхідності) 
Віза за потреби: віза 70 євро/особа, 40 євро – пенсіонери і діти 
до 18 років. 

 
День 1 Київ – а/п Кефлавік – Рейк'явік 
Виліт з Києва о 9:45. Прибуття в а/п Кефлавік о 14:00. Переїзд у Рейк'явік, прогулянка містом. 
Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 2 «Золоте кільце Ісландії» – Рейк'явік 
Сніданок. Одноденний туристичний маршрут «Золоте кільце». У програмі цього дня: відвідування 
національного парку Тінгвеллір, Долина гейзерів, водоспад Гюдльфосс – багаторівневий водоспад 
загальною висотою 32 метри. Повернення в Рейк'явік. Ночівля. 
 
День 3 Водоспади і чорні пляжі Південного узбережжя 
Сніданок. У цей день наш маршрут пролягатиме на схід від Рейк'явіка низинами Південного узбережжя.  
Ми відвідаємо: 
– Водоспади Сельяландсфосс і Скоугафосс; 
– Південний мис Ісландії – Дірхолаей; 
– Пляж чорного піску Рейнісф’яра; 
– Найпівденнішу точку Ісландії – селище Вік; 
– Каньйон Ф’ядрарглйуфур. 
Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 4 Південно-Східне узбережжя – Льодовикова лагуна – похід на льодовик Ватнайокудль 
Сніданок. Їдемо на схід Південного узбережжя до льодовикової лагуни Йокюльсарлон. У лагуні ми здійснимо 
незабутню поїздку на човні-амфібії між айсбергами, які плавають у крижаній воді. 
Переїзд до національного парку Скафтафетль, де ми виконаємо прогулянку до водоспаду Свартіфосс. 
Неймовірна пригода – похід на знаменитий льодовик Ватнайокудль. Далі наш день продовжиться 
знайомством з маяком і мисом Стоккснес, а також скелями Вестрахорн. 
Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 5 Східні фіорди, дивовижні тупики (фото-сафарі) 
Сніданок. Сьогодні ми відвідаємо містечко Сейдисфьордюр, Мьоуїфьордюр і маяк Далатангі. Побачимо 
музей каменів Петри, вирушимо до віддаленого фіорду Боргарфьодур Ейстра і рибацького селища 
Баккагерді.  
Ми також здійснимо прогулянку вздовж пляжу поруч із Хасі, де, якщо пощастить, можна побачити безліч 
тюленів і поспостерігати за тупиками – наймилішими пташками у світі.  
Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 6 Водоспад Деттіфос – каньйон Аусбіргі – Хусавік, китове сафарі 
Сніданок. Переїзд до каньйону Аусбіргі – одного з найкрасивіших місць в Ісландії.  По дорозі зупинка біля 
водоспаду Детіфосс – наймогутнішого водоспаду у всій Європі!  
Переїзд у Хусавік – риболовецьке селище на півночі Ісландії. Переїзд у готель. Ночівля. 
 
День 7 Озеро Міватн – купання в «Північній блакитній лагуні» – вулкан Крафла – сірчана долина – 
водоспад Годафосс – Акурейри 
Сніданок. Попереду ще один красивий день – поїздка по околицях озера Міватн – найбільшого на острові 
озера. Тут на березі озера розташувалася «Північна блакитна лагуна», де Ви зможете розслабитися в 
унікальному термальному басейні під відкритим небом з теплою мінеральною водою (+40 С), на тлі 
красивих природних ландшафтів.  



Наступна зупинка – Планета Марс! Ми відвідаємо околиці вулкана Крафла і геотермальну долину Намаф’ял 
з її бурхливими гарячими сірчаними джерелами. Переїзд у друге за величиною місто – Акурейри, по дорозі 
зупинка біля водоспаду Годафосс. Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 8 Базальтові скелі – водоспади Північної Ісландії 
Сніданок. Ознайомча поїздка по Акурейри, північній столиці Ісландії.  
Відвідування музею під відкритим небом Глеймбаєр.  Зупинка біля базальтової скелі Хвітсеркюр і біля скелі 
Боргарвіркі. Переїзд уздовж зелених пагорбів і водоспадів прибережного району Хваммстангі, де в нас буде 
можливість спостерігати за чарівними морськими котиками. Далі наш шлях пролягатиме через перевали з 
приголомшливими краєвидами в долину Будардалюр. 
Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 9 Півострів Снайфетльснес 
Сніданок. У цей день ми вирушимо в подорож диким заходом Ісландії, а саме – загадковим півостровом 
Снайфедльснес. Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 10 «Срібне кільце Ісландії» – незвичайна пивоварня «Стеджі» – Рейк'явік 
Сніданок. Маршрут «Срібне кільце» менш відомий, ніж «Золоте кільце», але не менш дивовижний. 
Ви побачите Дайлдартунгувер (Deildartunguhver) – найбільше й найпотужніше в Європі гаряче джерело, 
водоспади Хрейнфоссар і Дайлдартунгувер. Відвідаєте селище Рейкхольт. 
А ще ми відвідаємо загублену у фіордах пивоварню Brugghús Steðja («Стеджі»), де для виготовлення пива 
використовують льодовикову воду. Переїзд у Рейк'явік. Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 11 Долина Ландманналаугар 
Сніданок. Поїздка в долину ріолітових гір Ландманналаугар (Landmannalaugar) – одне з найбільш 
популярних і прекрасних місць в Ісландії, перлина центрального високогір'я. 
Наша поїздка відбудеться на спеціалізованому транспорті і дасть можливість дістатися до найбільш 
непрохідних місць і здійснити прогулянку по снігу, лаві та застиглій вулканічній магмі. Ну і, звичайно ж, ми 
обов'язково зробимо зупинку, щоб розслабитися і погрітися в природному гарячому джерелі під відкритим 
небом! Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 12 Блакитна Лагуна – а /п Кефлавік – Рига 
Сніданок. Повний релакс – відвідування Блакитної Лагуни!  
Трансфер до аеропорту. Виліт у Ригу о 14:45, прибуття о 21:35. Трансфер у готель. Ночівля. 
 
День 13 Рига – Київ 
Сніданок. Трансфер до аеропорту. Виліт до Києва о 12:50, прибуття о 14:35. 
 
Додаткова інформація 
Польотні дані, а/к Air Baltic (через Ригу): 
1. Рейс BT401 10AUG KBPRIX 9:45 – 11:35 
2. Рейс BT169 10AUG RIXKEF 13:05 – 14:00 
3. Рейс BT170 21AUG KEFRIX 14:45 – 21:25 
4. Рейс BT402 22AUG RIXKBP 12:50 – 14:35 


