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ISLANTI, SAAGOJEN SAARI 
18.9.2018 • Kokoontuminen 
Helsinki-Vantaan lentoase-
malla, josta Icelandairin reitti-
lento lähtee Reykjavikiin klo 
15.35. Saapuminen Keflavíkin 
lentokentälle noin klo 16.00 
(aikaero 3 h), jossa bussimme 
ja suomenkielinen oppaamme 
ovat meitä vastassa. Kuljetus 
Reykjavíkin keskustaan, ma-
joittumoinen hotelliin, esim. 
Frón. Yhteinen tuloillallinen. 

19.9.2018 • Hotelliaamiaisen 
jälkeen lähdemme bussilla 
opastetulle kaupunkikierrok-
selle. Päivän aikana saamme tuhdisti tietoa Reykjavíkista ja näemme mm. vanhan liike-
keskustan kalasatamineen, Alvar Aallon suunnitteleman Pohjolan talon, Hallgrimúrin 
kirkon, parlamenttitalo Alltingin, uuden ja upean musiikkitalo Harpan, Laugardalúrin ul-
koilmauimalan ym., eli Reykjavíkin parhaat palat: kulttuuria, historiaa ja nykypäivän 
elämää. Näköaloja ihailemme upeasta Perlasta. Yhteinen lounas. – Iltapäivällä me-
nemme Siniselle laguunille (Blue Lagoon), 
joka on eräs matkan kohokohtia. Uintiretki 
laavakenttien keskelle syntyneessä maa-
uimalassa on unohtumaton kokemus – sen 
huomaat astuessasi n. +35-asteiseen ve-
teen karun luonnon keskellä. Vesi on vaa-
leansinistä, mineraalipitoista ja terveel-
listä iholle. Omat uima-asut mukaan! Si-
nisen Laguunin käynti kestää kaikkineen n. 
5 h. Ilta omaa aikaa. 

20.9.2018 • Hotelliaamiaisen jälkeen läh-
tö bussilla opastetulle kokopäiväretkelle 
ns. Kultaiselle kierrokselle, jonka mahta-
vat luonnonnähtävyydet ovat Gullfossin 
vesiputous, kuumat lähteet eli geysirit sekä historiallinen Þingvellirin kansallispuisto. 
Päivän aikana nautimme yhteisen lounaan.  

Þingvellirin kansallispuisto tai Þingvalla kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin. Se 
sijaitsee Islannin suurimman järven Þingvallavatnin lähellä ja juuri täällä kerrotaan islan-
tilaisten aikoinaan pitäneen ensimmäisen valtakunnankokouksensa. Paikkaa ympäröivät 
jyrkät laava- ja kallioseinämät, jotka syntyivät tuhansia vuosia sitten mannerlaattojen siir-
ryttyä. – Gullfoss («Kultainen putous») on Hvitá-joessa sijaitseva vesiputous. Putoukset 
ovat kahdessa portaassa, joista ensimmäisen korkeus on 11 m ja toisen 21 m. Vesi putoaa 
20 m leveään ja 2,5 km pitkään kuiluun. – Strokkur on Haukadalúrissa oleva geysiiri, joka 
syöksee kuumaa vettä varsin usein ja säännöllisesti! Kiehuva vesipylväs saavuttaa jopa 20 
m korkeuden. Geysiiri nimeltään Geysir, josta luonnonilmiö on nimensäkin saanut, on sitä 

vastoin pitkiä ajanjaksojakin passiivinen. Tällä 
geotermisesti aktiivisella alueella on lukuisia mui-
takin kuumia lähteitä.  

Retkellä jonkin verran kävelyä; kesto n. 8,5 tun-
tia. – Ilta vapaa Reykjavíkissa. 

21.9.2018 • Hotelliaamiaisen jälkeen torstai-päi-
vä omaa aikaa pienen pääkaupunkiin tutustumi-
seen. Kaupunki on helppo ja turvallinen. Illalla ko-
koonnumme yhteiselle läksiäisillalliselle. 

22.9.2018 • Varhaisaamiaisen jälkeen kuljetus 
lentoasemalle. Icelandairin aamulento Helsinkiin. 

Matkakohde: Islanti 
Matkan ajankohta: 18.-22.9.2018 

Matkan hinta: à 1.395 € / hlö (väh. 25 osall.) • à 1.460 € 
/ hlö (väh. 20 osall.)   

Hintaan sisältyy tämä kaikki:  
– suorat lennot turistiluokassa Helsinki-Reykjavík m/p 
– suomenkielisen oppaan mukanaolo Islannissa paitsi tors-
tai-päivällä (mukana illallisella) 
– neljä yöpymistä tasokkaassa hotellissa Reykjavikissa aa-
miaisineen (22.9. varhaisaamiainen tai aamiaispaketti) 
– lentokenttäkuljetukset Islannissa m/p 
– opastettu kaupunkikiertoajelu Reykjavíkissa  
– opastettu päiväretki, ns. Kultainen Kierros 
– käynti Sinisessä Laguunissa  
– kaksi yhteistä illallista sekä kaksi yhteistä lounasta 
Hinta ei sisällä: • ruokajuomia, paitsi pöytävesi • matkavakuutusta 

Lisämaksusta: • majoittuminen 1 hengen huoneessa, 
lisämaksu 350 €. 

Sitovat ilmoittautumiset 15.5.2018 mennessä Terttu 
Sandelinille, terttu.sandelin@gmail.com tai puh. 044 
511 3937. Matka täytetään ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. 

Pidätämme oikeudet tuleviin hinta-, aikataulu- ja oh-
jelmamuutoksiin. Pidätämme oikeuden Kon-Tiki Tour-
sista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkis-
tukseen esim. polttoaine-, viranomais- tai lentovero-
kustannusten noustessa tai kohdemaan verokantojen muuttuessa.   
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kil-         
pailu- ja kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv,        
SMAL 39610) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme eri-
tyisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen 
varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten majoitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen 
vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista asiakas saa tiedot matkavarauksen yhteydessä. 


