
Новий Рік та Різдво в Ісландії 
 
6 днів – 1995 євро 
Київ – Рейк'явік – Блакитна Лагуна – Золоте кільце – Південне Узбережжя – Рейк'явік – Київ 
 
У вартість входить 

Розміщення в обраному готелі; (5 ночей) зі сніданком 
Додаткові екскурсії; 
31.12 - святкова Новорічна вечеря "шведський стіл"; в готелі 

Radisson Blu Hotel Saga, тільки в турі з 30.12. 
медична страховка. 

У вартість не входить 

Міжнародний авіапереліт (а\п Кефлавік); 
Трансфер; а \ п - готель - а \ п (Flybus 60 євро\особа в дві 
сторони); 

Для власників не біометричних паспортів; віза - 95 євро і 65 
євро (діти і пенсіонери) 
Особисті витрати; 

 
Додаткова інформація 
Святкування Нового Року в готелі Radisson Blu Hotel Saga: 
19:00 - Вітальний напій. Початок святкової вечері. Під час вечері розважальна програма. 
23:00 - 00:30 - Вино і легка закуска на верхньому поверсі готелю, звідки Ви зможете насолодитися 
феєрверками. 
00:00 - Зустріч Нового Року 2020! Парад новорічних феєрверків. 
У програму вечора включено: вечеря з 4-х страв за спеціальним святкового меню, вітальний напій, 2 келихи 
вина на особу протягом вечері, ігристе вино і закуски. Розважальна програма протягом вечері (на 
англійській мові) . Трансфер для гостей, які не проживають в готелі Radisson Blu Hotel Saga. 
 
Додаткові екскурсії 
оглядова екскурсія по Рейк'явіку з обідом (у супроводі професійного гіда); 
екскурсія по Золотому кільцю з обідом (у супроводі професійного гіда); 
поїздка в Блакитну Лагуну, вхідний квиток і рушник включено у вартість; 
тур по південному узбережжю з обідом (у супроводі професійного гіда); 
 
Вартість туру (на людину, в євро) 

30.12.2019 — 04.01.2020 

Готель 1\2 DBL SNGL Дитина 3-11 років (3-й в номері) 

CenterHotel Plaza 3* 2365 2995 1745 

CenterHotel Midgardur 4* 2495 3225 1765 

Hotel Radisson Blu Saga 4* 2595 3495 - 

03.01.2020 — 08.01.2020 

Готель 1\2 DBL SNGL Дитина 3-11 років (3-й в номері) 

CenterHotel Plaza 3* 1995 2395 1565 

CenterHotel Midgardur 2195 2595 1695 

Hotel Radisson Blu Saga 4* 2295 2995 - 

 
День 1 Київ - Рейк'явік 
Виліт в Ісландію (а\п Кефлавік). Прибуття. Трансфер в Рейк'явік (самостійно). Розміщення в готелі. 
 
День 2 Рейк'явік 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Рейк'явіку. Повернення в готель. Вільний час. 
Зустріч Нового року! 
 
День 3 Рейк'явік (Блакитна Лагуна) 
Сніданок. Відвідування Блакитної Лагуни. 
 
День 4 Рейк'явік (Золоте кільце) 
Сніданок. Тур по «Золотому кільцю»: відвідування Національного парку Тінгветлір, водоспаду Гютльфос - 
одного з найбільш мальовничих в Європі, а також долини гейзерів, де знаходиться Великий Гейзер, що дав 
ім'я всім гарячим фонтанам на планеті. А ще Ви побачите найбільш активний гейзер Ісландії - Строккур, що 
б'є на висоту близько 30 метрів. 
 
День 5 Рейк'явік (Південне узбережжя) 
Сніданок. Тур по південному узбережжю Ісландії - це захоплива мандрівка на цілий день по дивовижно 
красивим місцям океанського узбережжя і мальовничим скелям Dyrholaey, з зупинками біля водоспадів 
Seljalandsfoss і Skogarfoss, чиї води стрімко  падають з високих скелястих круч. Ви побачите найбільший 
діючий вулкан острова - Хеклу, а також покритий льодом і відомий всьому світу вулкан Eyjafjallajokull. 
 
День 6 Рейк'явік – Київ 
Сніданок. Трансфер в аеропорт (самостійно). Виліт до Києва (або інше місто). 
* Ви можете продовжити тур на будь-яку кількість днів. 


