Helsingin moottorivenekerhon matka Islantiin 5.-8.4.2019
Saga Matkat järjestää Helsingin moottorivenekerhon jäsenille oman ryhmämatkan Islantiin.
Matkan vetäjänä toimii jo 30 vuotta Islannin matkoja järjestänyt kerhon jäsen Jussi Kinnari.
Matkalla tutustutaan tähän pohjoisen saaren viihtyisään pääkaupunkiin ja nähdään upeita
vesiputouksia, suihkuava geysir, kuumia lähteitä, karuja laavakenttiä, valaita ja kylvetään
kuumien lähteiden vedessä.

MATKAOHJELMA
Perjantai 5.4. Klo 15.35 Icelandairin suora reittilento lähtee Helsinki-Vantaan lentoasemalta Islantiin.
Klo 16.00 Tulo Islantiin ja tilausajokuljetus Reykjavikiin Sinisen laguunin kautta. Uinti laguunin
mineraalipitoisessa vedessä, rosoisten laavalohkareiden keskellä, on elämys. Laguunin vesi on noin 35asteista, turkoosinsinistä ja läpinäkymätöntä. Vesi laguuniin johdetaan syvältä maan uumenista.
Reykjavikiin saavuttua yhteinen illallinen kaupungilla.
Lauantai 6.4. Aamiaisen jälkeen suomeksi opastettu kaupunkikiertoajelu, jolla nähdään mm. futuristiseen
tyyliin rakennettu Hallgrimurin kirkko, joka on yksi kaupungin suosituimmista nähtävyyksistä,
kuumavesisäiliöiden päälle rakennettu Perlan – upeat näkymät Reykjavikiin ja uutta henkeä saanut
Reykjavikin vanha troolarisatama. Oppaalta kuullaan myös, kuinka kaupungin kuusi maauimalaa ovat
reykjavikilaisille elämäntapa. Kiertoajelun päätteeksi tutustutaan upeaan konsertti- ja kongressitalo
Harpaan, joka on voittanut lukuisia arkkitehtuurikilpailuja. Retken kesto noin 2,5 tuntia.
Kiertoajelun jälkeen käydään tutustumassa kalankäsittelylaitoksen toimintaan ja nautitaan suoraan
linjastolta tulleesta kalasta valmistettu lounas.
Lounaan jälkeen on mahdollisuus lähteä valaiden katseluretkelle tai tutustua omatoimisesti kaupunkiin ja
sen nähtävyyksiin tai tehdä ostoksia.

Sininen laguuni

Lisämaksullinen valaiden katseluretki Reykjavikin satamasta. Näe maailman suurimpia nisäkkäitä Atlantin
valtamerellä. Retkellä nähdään usein ryhävalaita, pyöriäisiä, lahtivalaita, valkokuonodelfiinejä ja merilintuja.
Aluksella opastus on englanninkielinen. Retken kesto on noin 3 tuntia.

Sunnuntai 7.4. Retki Gullfossin vesiputoukselle ja geotermiselle alueelle, jossa nähdään korkealle ilmaan
suihkuttava geysir ja muita kuumia lähteitä. Päivän aikana tutustutaan myös Euraasian ja Pohjois-Amerikan
mannerlaattojen erkanemiskohdassa sijaitsevaan Thingvellirin kansallispuistoon, jossa maailman vanhin
parlamentti kokoontui jo 900-luvulla.
Päivän aikana tutustutaan Fridheimarin tomaattitilaan, jossa kasvatetaan vuoden ympäri tomaatteja
geotermisella energialla neljässä suuressa kasvihuoneessa. Tutustumme tilan toimintaan, saamme
tomaattimaistiaiset ja nautimme kevyen keittolounaan. Retken kesto on noin 8 tuntia.
Maanantai 8.4. Kevyt varhaisaamiainen hotellissa. Klo 04.30 Tilausajokuljetus hotellilta Keflavikin
lentoasemalle ja klo 07.30 Icelandairin reittilento Keflavikista Helsinkiin, jonne saavutaan klo 13.50.
Matkan hinta: 1090 €/hlö 2-hengen huoneessa, 1-hengen huonelisä 210 €
Hintaan sisältyy: Icelandairin suorat reittilennot Helsinki-Keflavik-Helsinki turistiluokassa, lentokenttäverot
ja matkustajamaksut, tulolentokenttäkuljetus Islannissa Sinisen laguunin kautta, sisäänpääsymaksu Siniseen
laguuniin, pyyhevuokra ja Sinisen laguunin cocktail, puolihoito (tulopäivän illallinen ja kaksi lounasta),
Reykjavikin kaupunkikiertoajelu, Kultainen kolmio –retki, retkillä suomenkielinen opas,
paluulentokenttäkuljetus Islannissa, laadukas hotellimajoitus kolme yötä buffet-aamiaisella (lähtöaamuna
kevyempi), paikalliset verot ja matkanjohtaja Jussi Kinnarin palvelut matkan aikana.
Hintaan ei sisälly: Valaiden katseluretki 90 euroa/hlö, illallisia lauantaina ja sunnuntaina, ruokajuomia
aterioilla eikä matkavakuutusta.

Vastuullinen matkanjärjestäjä ja varaukset:
Travel Specialist Group Oy / Saga Matkat
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki, sähköposti: myynti@sagamatkat.fi, puhelin: 020 155 6650
Täydellinen matkaohjelma ja linkki varaukseen:
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