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BRĪVDIENAS  

ISLANDĒ  
Svētku vakariņas iekļautas ceļojuma cenā! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tiešais lidojums, visas naktis 3* viesnīcā Reikjavīkā, ekskursiju programma. Iespēja apmeklēt Zilo lagūnu, sāgu 

dzimteni, Islandes mītu un leģendu vietu – Snaifelsnes pussalu un nogaršot haizivi! 

Līgo vakars Islandes vikingu ciematā, laikā, kad saule nenoriet! 

   20.06. – 24.06.   5 dienas  EUR 1345 
   diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 20.06. 
Rīga – Reykjavik   

 

 

 

 

***viesnīca  

Reikjavīkā  

 11:30 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam)  

 13:30 – 14:25 lidojums Rīga – Reikjavīka (~4 stundas) 

 Islandes galvaspilsētas Reikjavīkas apskate – Reikjavīka tulkojumā no islandiešu valodas nozīmē 

Dūmakas līcis, tā ir vistālāk ziemeļos esošā valsts galvaspilsēta. Viena no pilsētas redzamākajām celtnēm 

Hallgrimskirkja – majestātisks dievnams, kura aprisēs saskatāma gan bazalta lava, gan ziemeļblāzmas 

siluets. Vecpilsēta, rātsnams, romantiskā skulptūra Solfar krastmalā, modernā koncertzāle Harpa un 

bijusī Francijas konsulāta ēka Hofdi, kur norisinājusies nozīmīga tikšanās aukstā kara laikā (objektu 

apskate no ārpuses)   

otrdiena, 21.06.  

Reykjavik – Golden 

Circle – Fridheimar – 

Reykjavik 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca  
Reikjavīkā 

 Islandes klasika – Zelta loks un Islandes zirgi 

 Islandes klasika – Zelta loks – pat, ja Islandē esat tikai vienu dienu, tad Zelta loks būtu pareizā izvēle: 

Gūlfoss jeb Zelta ūdenskritums nosaukumu ieguvis skaistuma un iedzeltenās krāsas dēļ; tajā nav nekā 

trausla, tikai spēks un varenība 

 slavenais Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs – geizers, kas devis vārdu visiem pasaules geizeriem 
un tā izmēros mazākais līdzinieks, kas ar apbrīnojamu precizitāti regulāri izšļāc karsta ūdens strūklu no 

zemes dzīlēm 

 Tingvelira – Amerikas un Eiropas tektonisko plātņu randiņa vieta un senā Islandes parlamenta tikšanās 

ieleja, kur tika apspriesti un pieņemti likumi, kas vairākus gadsimtus noteica Islandes dzīvi un padarīja 

šo zemi par vienu no pirmajām demokrātiskajām valstīm pasaulē 

 modernā saimniecībā tiek saglabātas senās saimniekošanas tradīcijas un attīstītas modernās 

tehnoloģijas – ieskatīsimies siltumnīcu kompleksā, kas tiek uzturēts ar ģeotermālo siltumu un zirgu 

stallī, kur iepazīsimies ar slavenajiem Islandes zirgiem un to nozīmi islandiešu dzīvē  

 iespējams (par papildu maksu) Zilās lagūnas apmeklējums vakara krēslā (~1,5 – 2 stundas). Zilā 

lagūna ir viena Islandes vizītkartēm: melnu lavas lauku ieskāvumā atrodas lagūna, tās ūdeņi nāk no pat 

2000 metru dziļiem iežiem, sajaucas ar minerāliem un jūras ūdeni, un izveido veselīgu un unikālu silto 
baseinu kompleksu ar pastāvīgu 37-39 C grādu temperatūru 

Zilās lagūnas apmeklējums – 110 EUR ; ekskursija ir jāpiesaka un jāapmaksā līdz 20.05.2022! 

trešdiena, 22.06. 

Reykjavik – 

Snaefellsnes –

Bjarnarhofn – 

Reykjavik     

 

 

 

***viesnīca 

Reikjavīkā 

 brīva diena Reikjavikā – iespēja doties vaļu vērošanas tūrē (individuāli, no 80 EUR) VAI     

 papildus (pēc izvēles, par papildus maksu 135 EUR, bērnam (līdz 11g) 115 EUR) dienas ekskursija:  

Snaifelsnes pussala, vulkāna krāters un haizivs nogaršošana  

 Snaifelsnes pussala atrodas Islandes rietumu daļā un tiek dēvēta par mini Islandi, te baltie okeāna viļņi 

sitas pret lavas melnajām klintīm, bet tālumā redzami Snaifella ledāja sniegotie plašumi un vulkānu 

virsotnes. Skats uz mītisko Mt.Kirkjufell 

 2 km gara pastaiga gar pussalas dienvidu klinšainiem, mežonīgiem krastiem Arnarstapi – Hellnar 

 Bjarnarhofnas haizivju muzejs – vienreizēja iespēja iepazīt haizivju pārstrādes procesu un nogaršot šo 

tik islandisko delikatesi; Ekskursija ir jāpiesaka un jāapmaksā līdz 20.05.2022! 

Ekskursijas cenā ietilpst transports, gids, ieejas maksa Bjarnarhofnas haizivju muzejā   

  



 

 

 diena, maršruts 

 

 notikumi, apskates objekti 
 

ceturtdiena, 23.06. 

Reykjavik – Selfoss – 

Reynisfjara – Vik – 

Hvolsvollur – 

Reykjavik     

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca 

Reikjavīkā 

Islandes dienvidu piekrastes unikālās ainavas - lavas lauki, tuksnesis un ūdenskritumi  

 Islandes dienvidu piekraste fascinē ar mainīgām un pārsteidzošām ainavām – dosimies gar Atlantijas 

okeāna piekrasti pāri lavas laukiem, kas krāsu toņos variē no ogļu melna līdz gaiši pelēkam un sūnu zaļam, 
garām kalnu grēdām un ūdenskritumu plejādei  

 Seljalandes ūdenskritums – simtiem kilometru gara, masīva klints siena liecina par Islandes seno krasta 

līniju. Te tiekas Islandes kalniene un zemiene 

 melno smilšu pludmale pie Vīkas, Dyrholaey – dienvidu piekrastes viena no iespaidīgākajām ainavām – 

zemes rags, klints plato un milzīga akmens arka 

 Reynisfjara – melna, vulkāniskas izcelsmes pludmale. Krastmalas ainavā dominē bazalta veidojumi – alas 

un klintis, kurus vasarā apdzīvo alku dzimtas putnu sugas 

 Skogara ūdenskritums – pastaiga līdz vienam no Islandes skaistākajiem ūdens aizskariem, kur Skogas 

upe dārdēdama gāžas pāri klinšu malai  

 papildus – jaunais un modernais LAVAs centrs (biļetes cena 3990 ISK /~27 EUR), https://lavacentre.is) 

 Līgo svētku vakariņas Vikingu ciematā (https://www.fjorukrain.is/) 

piektdiena, 24.08.  

Reykjavik – 

(Reykjaness) – 

Keflavik – Rīga   

 

Krāsainā Reikjaness pussala 

 divu tektonisko plātņu saskares vieta, kas veicina nepārtrauktu ģeotermālo aktivitāti, kuru ikviens var 

pamanīt Krisuvik ģeotermālajā laukā, kas pārsteidz ar savu krāsu slāņojumu, kuru tam piešķir sēra 

klātbūtne iežos. Kleifarvatn šobrīd ir lielākais ezers Reikjaness pussalā. Pēc 2000.gada seismiskām 

aktiviātēm tā virsmas teritorija ir samazinājusies par 20% 

 Grindavik ciems ir viena no senākajām Islandes piekrastes apdzīvotajām teritorijām, kuru vikingi izveidoja 
jau 934.gadā; Gunnuhver ir vieta, kur salas ģeotermālo aktivitāti var saskatīt tā mutuļojošās dubļu vannās 

 Hafnir – skats uz Atlantijas okeāna plašumu, tilts starp diviem kontinentiem un tektonisko plātņu 

saskares vieta    

 15:10 – 21:50 lidojums Reikjavīka – Rīga   

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā EUR 380 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 1295 

 Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojumi Rīga – Reikjavīka – Rīga (ekonomiskā klase, ēdināšana nav iekļauta), 

nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg   

 4 naktis ***viesnīcā atbilstoši aprakstā minētajamdivvietīgās  

istabiņās ar dušu/WC, brokastis 

 ieejas maksas programmā minētos objektos, tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā  

 grupas vadītāja – gida pakalpojumi 

 veselības un bagāžas apdrošināšana ar Covid riska segumu 

 iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti 

(EVAK). Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte  

Ceļazīmes cenā neietilpst  

 personīgie izdevumi; pusdienas un vakariņas 

 ieejas maksa apskates objektos, kas nav minēti programmā (LAVAs centrs)  

 papildus ekskursijas, dzeramnauda vietējam šoferim (~20 EUR) 

Pieteikšanās ceļojumam      Atteikšanās no ceļojuma    

avansa iemaksa EUR 250  atteikšanās datums līdz 20.04. pēc 20.04. pēc 20.05. 

otrā iemaksa līdz 20.04. EUR 550  zaudētā summa EUR 125 EUR 375 visa summa 

pilna summa līdz 20.05. atlikusī summa      

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

 LR pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām 

 LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām 

  

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu 

izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 

 

 

 IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

