
 
 

 

 

 
 

Neparastā zeme Islande 

Reikjavika, Zelta aplis, Geizers, Zilā lagūna, pārgājiens Landmannalaugur, 

ūdenskritumi un pastaiga gar ledāju 

        19.06.2020 - 24.06.2020. 

Ceļazīmes cena: 1088  EUR 

 

1. diena – 19.06.2020 

 11.30 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

13:55 – 14.50 lidojums Rīga – Reikjavika (~4 stundas)   

 Reikjavīkas pilsētas  apskate – Reikjavīka tulkojumā no is-

landiešu valodas nozīmē Dūmakas līcis, tā ir vistālāk ziemeļos 

esošā valsts galvaspilsēta. 

 Viena no pilsētas redzamākajām celtnēm Hallgrimskirkja – 

majestātisks dievnams. 

 Vecpilsēta, rātsnams, romantiskā skulptūra Solfar krastmalā, 

modernā koncertzāle Harpa un bijusī Francijas konsulāta ēka 

Hofdi, kur norisinājusies nozīmīga tikšanās aukstā kara laikā. 

Naktsmītne  pie Hellas. 

2. diena – 20.06.2020 

Islandes dienvidu piekrastes unikālās ainava. 

Skogara ūdenskrituma – pastaiga līdz vienam no Islandes 

skaistākajiem ūdens aizskariem, kur Skogas upe dārdēdama gāžas 

pāri klinšu malai 

Brauciens uz Fjallabakas dienvidu augstkalni, apstāšanās  melno 

smilšu pludmalē pie Vīkas.  

Reynisfjara – melna, vulkāniskas izcelsmes pludmale. 

Krastmalas ainavā dominē bazalta veidojumi – alas un klintis. 

Dyrholaey – dienvidu piekrastes viena no iespaidīgākajām 

ainavām – zemes rags, klints plato un milzīga akmens arka 

Svartifoss – Melnais ūdenskritums (pastaiga 2h). 

Skaftafell ledājs -otrais lielākais ledājs Islandē ( pastaiga  līdz 

ledājam1h.)     

Naktsmītme pie Hellas. 

 

 

3. diena – 21.06.2020 

Izbraukšana ar speciālu apvidus autobusus uz Landmannalaugar 

un Hekla vulkāna rajonu. 

3-4 stundu  pārgājiens (atkarīgs no laika apstākļiem)! pa 

Laugahraunu lavas lauku, Vondugil kanjonu un gar 

Brennisteinsalda kalnu (aptuveni 855 m) kas ir ļoti krāsains 

kalns,  nosaukums "Sēra viļņi". Skats ko veido zilā, melnā lava un 

pelni, zaļā sūna un sarkanais dzelzs ir kā no  skatu kartiņas. Kalna 
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priekšā ir obsidiana lavas lauks. Pēc  pārgājiena  pelde  dabiskajā 

karsajā avotā (paņemt līdz dvieli un peldkostīmu). Pēcpusdienā 

izbraukšana uz Reikjavīku, pa ceļam apstāsimies  Krevagerdi- 

siltumnīcu pilsētā.   

Naktsmītne Reikjavīkā. 

4. diena – 22.06.2020 

Islandes klasika – Zelta loks  

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. 

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  

Tingvellir Nacionālais parks, kur satiekas – Amerikas un 

Eiropas tektoniskās  plātnes.  Tur arī ir  senā Islandes parlamenta 

tikšanās ieleja, kur tika pieņemti likumi, kas vairākus gadsimtus 

noteica Islandes dzīvi. Brīvais laiks Reykjavīkā.  Naktmītne  

Reikjavīkā.  

5. diena – 23.06.2020 

Brīvā diena Reikjavikā vai Izbraukuma eksksursija uz 

Snaifellsnes pussalu ( par papildus samaksu 40 EUR) 

Snaifelsneses pussala ir apveltīta ar  dažādemi mītiem un 

leģendām. Šajā civilizācijas maz skartajā Islandes nostūrī 

atrodas Arnarstapi klintis un pats Snaifelssjokula kalns noraugās 

uz ceļotājiem, kuri atbraukuši līdz pat pussalas galējam stūrim. 

Arī par Islandes vizītkarti sauktais  Kirkjufell kalns atrodas šajā 

pussalā. Olafsvīkas pilsēta un ceļš atpakaļ uz Reikjavīku gar 

piekrasti,kur redzamsa klintis un smilšu pludmales. Bjarnarhofn 

haizivju muzejs un haizivs gaļas degustācija. Naktsmītne Rey-

kjavikā. 

6 diena – 24.06.2020 

Pasaules brīnuma-  Zilās lagūnas apmeklējums ( 3 stundas). Zilā 

lagūna ir viena no Islandes vizītkartēm:  tās ūdeņi nāk no pat 2000 

metru dziļiem iežiem, sajaucas ar minerāliem, aļģēm un jūras 

ūdeni, izveidojot veselīgu un unikālu silto baseinu kompleksu ar 

pastāvīgu 37-39 C grādu temperatūru. 

Ieejas maksa Zilajā lagūnā (Standarta ieeja 85 EUR),obligāta 

iepriekšējā rezervācija  Balt Go agentūrā un apmaksa lidz 

12.05.2020. 

Transfērs uz lidostu. Lidojums Reikjavika - Rīga 15:35 – 22:15  

 

 Ceļazīmes cenā ietilpst: 

 • transports, gids latviešu valodā. 

 •2-3 istabu apartamenti Reikjavikā un  un viesu nami; 2 vietīgas istabas ar koplietošanas dušu un wc, 2 

brokastis.    

        

 Ceļazīmes cenā neietilpst : 

 

➢ Zilā lagūna  no - 85 EUR 

➢ Pusdienas ,vakariņas  Islandē no 4000-5000 ISK (30-40 Eur) 

➢ Haizivju muzejs -1200 ISK  

 

 

 



PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.:22571221 vai aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 

 

piesakoties otrā iemaksa  

līdz 10.03.2020 

 līdz 10.05.2020 

 

 

200 EUR 300 EUR  atlikusī summa 

Veicot pirmo iemaksu, Jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Atsakoties no ceļojuma: 90-60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59-30 dienas: 

50% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu.  

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga 6 mēnešu pēc 

atgriešanās.  

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. 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.)! 
 

http://www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums

