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EKSKURSIJAS ISLANDĒ
Apskates ekskursija Reikjavikā
Reikjavika ir vistālāk ziemeļos esošā galvaspilsēta pasaulē. Pastaigas laikā vecpilsētā apmeklēsiet
Hallgrimskirkja baznīcu - “Pērli” - arhitektoniskā ziņā neparastu celtni, no kuras paveras lielisks
skats uz pilsētu. Islandiešu skulptora Asmundur Sveinsson muzejs, Laugardalur ieleja, Hofdi nams,
kurā 1986.gadā notika vēsturiskā Mihaila Gorbačova un Ronalda Reigana tikšanās.
Zilā lagūna
Zilajā lagūnā iespējams izpeldēties termālajos avotos, kuros ūdens plūst no 2000 metru dziļuma,
veidojot lagūnu ar baltu mālu gultni. Augstā minerālu koncentrācija rada ūdens īpašo krāsu. Pelde
zem atklātas debess atstās neizdzēšamus iespaidus.
Zelta aplis
Ceļš pār gleznainu kalnu pāreju Hellisheidi uz Hveragerdi pilsētu un Geizeru ieleju, kas ir Islandes
vizītkarte. Aptuveni 10 kilometru attālumā viens no otra ir Lielais Geizers un dabas brīnums –
Gullfoss ūdenskritums. To uzskata par skaistāko Islandē. Apstāšanās Tingvellir nacionālajā parkā pie
Tingvallavatn ezera – vēsturiskā vietā, kur pulcējās pirmais Islandes parlaments. Šajā skaistajā
Islandes dabas stūrītī ir robeža starp divām litosfēras plātnēm – Eirāzijas un Ziemeļamerikas.
Dienvidu krasts un Jokulsarlon lagūna
Ekskursijas laikā iepazīsiet dienvidu piekrastes unikālo krāšņumu, dabas fenomenus, ar kuriem
reģions ir ļoti bagāts: Seljalandsfoss un Skógafoss ūdenskritumi. Skatam pavērsies maģiski ledāji,
Eyjafjallajökull vulkāns, kura pēdējais izvirdums būtiski ietekmēja gaisa satiksmi. Galējā Islandes
dienvidu punktā Vik pilsētiņā dosieties uz Reynisfjara pludmali ar melnām bazalta smiltīm, skatīsiet
grotas, bazalta klintis,

Reynisdrangar klintis. No šejienes skatāms Dyrholaey (klints-durvis)

zemesrags. Skaftafell nacionālais parks atrodas lielākā Islandes un Eiropas ledāja Vatnajökull
pakājē. No trīs pusēm parku apņem ar ledājiem klāti kalni, aizsargājot no ziemeļu vējiem. Parka
vizītkarte ir

Svartifoss ūdenskritums. Ledāju lagūna Jokulsárlón ir viena no skaistākajām vietām,

kur visu gadu peld visdažādāko formu un izmēru aisbergi. Izbraukums ar amfībiju.
Eksursija uz austrumu fjordiem
Austrumu fjordi pēc skaita un izmēra ir mazāki, tomēr ne mazāk skaisti kā rietumu. Reģions
izslavēts ar lielāko saulainu dienu skaitu gadā, kā arī ar troļļiem un elfiem. Ceļš ved gar teiksmaino
Lagarfljot ezeru, kurā mīt jūras briesmonis Lagarfljotormur. Varenākais Islandes ūdenskritums –
Dettifoss. Krafla vulkāns. Vakara pelde termālā avotā zem atklātas debess.
Mitvana ezers, Godafoss ūdenskritums, Husavika, vaļu muzejs
Mitvana ezers pārsteidz ar neparasto skaistumu. Putnu bari, Dimborgir lavas lauks, pseidokrāteri,
daudzkrāsaina māla baseini. Godafoss ūdenskritums, viens no pazīstamākajiem Islandē, ir milzu
straume, ko trīs daļās sadala lavas barjeras.
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Husavika - “vaļu galvaspilsēta” - mājīga pilsētiņa Islandes ziemeļos, kur tūrisma kompānijas piedāvā
doties vērot vaļus okeānā. Husaviku uzskata par labāko vietu vaļu vērošanai. Vaļu muzeja
apmeklējums, kur gūsiet informāciju par vaļveidīgajiem un jūras ekosistēmām.
Akueiri un apkārtne
Iepazīšanās ar Islandes ziemeļu galvaspilsētu Akuieri. Pilsētiņa atrodas lielākā Islandes fjorda
Eyjafjordur galā. No visām pusēm to apņem kalni. Pakalnā Akuieri centrā uzcelta luterāņu baznīca
Akureyrarkirkja, arhitekts Gudjon Samuelsson. Interesanti pastaigāt pa senatnīgajām ieliņām,
ieskatīties suvenīru veikaliņos. Pa ceļam zemnieku saimniecības apmeklējums, iepazīšanās ar
Islandes fermeru darbu. Deildatunguhver – jaudīgākais ģeotermālais avots Eiropā. Ekskursijas
maršruts ved gar diviem unikāliem ūdenskritumiem: Hraunfoss – ūdens plūst gar sastingušas lavas
slāni un varenā straumē ietek

Hvítá upē. Netālu troksni rada ne mazāk gleznainais

Barnarfoss

ūdenskritums.
Snaifelsness pussala un kruīzs “Vikingu suši”
Snæfellsnes pussalas dabas brīnumi, piedzīvojumu kruīzs ar burinieku. Tā laikā vērosiet bazalta
klintis, putnu barus, spēcīgu paisuma straumi – pārsteidzošu un neaizmirstamu dabas spēku. Tīkla
izmešana

jūrā.

Pēc

tā

izvilkšanas

būs

iespējams

skatīt

moluskus,

jūras

ežus,

krabjus,

jūraszvaigznes, jūras gurķus un daudz ko citu. Jūras veltes pieņemts pasniegt ar sojas mērci,
vasabi, ingveru un citronu, un, protams, baltvīnu. Ērgļu un citu putnu vērošana, atgriešanās ostā.
Pusdienas vietējā restorānā. Ekskursijas turpinājumā skatīsiet pludmalē guļošus roņus, Arnarstapi
klintis un daudzveidīgu putnu barus. Skaidrā laikā iespējams redzēt mistisko Snaifelsnas ledāju.
Džipu brauciens Landmannalaugar
Unikāla, neaizmirstama tūre Islandes kalnienes dienvidu daļā. Skatīsiet ainavas, ko gadsimtiem ilgi
ietekmējusi vulkāniskā darbība. Šeit atrodas viena no lielākajām ģeotermālajām zonām Islandē, kur
uguns un ledus beiži veido iespaidīgas ledus alas, kur zem ledāja pastāvīgi karstie avoti. Sirreālu
skaistumu rada tvaiks no karstajiem avotiem, ledāji, krāteri un pārsteidzošas krāsu gammas. Pelde
karstajos avotos.
Vaļu safari
Atlantijas okeāns, kas apskalo Islandes krastus, ir ideāla dzīves vide gaišzilajiem vaļiem, kuprvaļiem,
joslvaļiem, delfīniem, zobenvaļiem. Pasaules Dabas fonds iekļāvis Islandi starp 10 galvenajām
vietām uz Zemes, kur iespējama vaļu vērošana (ilgums 3 – 4 stundas).
Vulkāna krāteris
Nolaišanās Thrihnukagigur vulkāna krāterī, kas atrodas Blafjoll kalnos 30 minūšu brauciena attālumā
no Reikjavikas. Aptuveni 3 kilometru gājiens kājām līdz vulkāna krāterim. Nolaišanās liftā un 40 –
45 minūšu uzturēšanās pazemē. Ekskursija iespējama no maija vidus līdz septembra vidum (5 – 6
stundas).
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Ekskursija uz Grenlandi
Ekskursija uz Grenlandes salu Kulusuk – vienu no retajām apdzīvotajām salām Grenlandes
austrumos. Nomaļa ciema Kep Dan apmeklējums, iepazīšanās ar zvejnieku un roņu mednieku
parašām un tradīcijām. 8 stundas
Ledāju līcis
Lieliskais Islandes dienvidu krasts un ledāju līcis Jökulsárlón. Pa ceļam redzēsiet jaukus ciematiņus,
Skaftafell nacionālo parku, Seljalandsfoss un Skógafoss ūdenskritumus. Ledāju līcī varēsiet skatīt
varenus iasbergus, kuri peld tumšajos līča ūdeņos. Pusdienas vietējā restorānā.
Snæfellsnes pussala
Snæfellsnes pussala Islandes rietumos atgādina valsti miniatūrā. Sastopamas baltas un melnas
pludmales, klintis ar visdažādākajiem putniem, gleznaini kalni un vulkānu krāteri, burvīgi
zvejniekciemi un ostas, kā arī pasaulslavens ledājs. Haizivju muzejs, kurā iepazīties ar interesantiem
faktiem par Grenlandes haizivīm un nobaudīt šo Islandes delikatesi.
Centrālais nacionālā parka objekts ir Snæfellsjökull vulkāns, kas katru gadu pulcē tūkstošiem
tūristu. Ir apmeklētāji, kas šeit ierodas katru gadu, lai baudītu izstaroto enerģiju. Uzskata, kā tas ir
viens no septiņiem zemes enerģētiskajiem punktiem. Pusdienas vietējā restorānā. Ekskursijas
turpinājumā skatīsiet pludmalē guļošus roņus, Arnarstapi klintis un daudzveidīgu putnu barus.
Skaidrā laikā iespējams redzēt mistisko Snaifelsnas ledāju.
Ziemeļblāzma un omāri
«ziemeļblāzma un omāri» - iespēja vērot brīnumainu gaismu arktiskajās debesīs rada neaizmirstamu
iespaidu. Islande ir viena no labākajām vietām uz zemes, kur to ieteicams darīt. Brauciens ar
džipiem skaidras debess meklējumos Stokkseyrisi ciemata virzienā. Tūres noslēgumā visā valstī
izslavētā restorānā okeāna krastā nobaudīsiet svaigākos omārus. Atgriešanās Reikjavikā, pa ceļam
vēl vērojot ziemeļblāzmu (novembris – marts, ekskursijas ilgums 5 stundas).
Ekskursija pa dienvidu krastu
Seljalandfoss un Skogafoss ūdenskritumi, gleznainas lauksaimniecības zemes, smilšaina okeāna
piekraste. Solheimajokull ledājs. Dienvidu piekraste ir reģions ar bagātu vēsturi. Šeit radušās sāgas
par Njalli. Iespējams redzēr Eyjafjoll kalnu, kas paceļas virs ielejām, apmeklēt kluso pilsētiņu Vik –
salas galējo dienvidu punktu. Ekskursijas ilgums 10 stundas.
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