
 Brīvdienu tūroperators FlyMeAway 
 Tiešie reisi no Rīgas Jūsu brīvdienām 

 E:  flymeaway@flymeaway.lv  T: 67626287 

 Pavasara brīvdienas Islandē 

 Tiešais lidojums Rīga -Keflavika - Rīga 
 17.05.2023 Rīga 08.00 - 09.10 Keflavika 
 21.05.2023 Keflavika 20.00 - 03.00 Rīga 

 Lidojums - 369 Eur:   Cena par �ešo lidojumu uz Keflaviku  turp un atpakaļ, lidostu nodokļi, dzēriens, bagāža (15 
 kg nododamā un 5 kg rokas) 
 Lidojums + Hotel Kle�ur 3* viesnīca - 799 Eur:   Cena  par �ešo lidojumu, transferu un 4 nak�s 3* viesnīcā Hotel 
 Kle�ur  divvie�gā istabā ar kon�nentālajām brokas�m.  Piemaksa par vienvie�gu istabu 280 EUR. 

 Islande  ir  viena  no  savdabīgākajām  pasaules  vals�m  –  līdzīgas  tai  nav  nevienas.  Tā  valdzina  ar  neskartu  dabu 
 un  iespēju  būt  klāt  „pasaules  rašanās  procesos”.  Vulkāni,  zemestrīces,  geizeri,  ģeotermālie  avo�  un  dažviet 
 redzamā „mēness ainava” valdzina pat lielāko daļu pasaules vals�s apceļojušos tūristus. 

 3*  viesnīca  Kle�ur  atrodas  Reikjavikas  pašā  centrā,  līdzās  Laugavegur  -galvenajai  iepirkšanās  ielai  un  Mākslas 
 muzejam.  Līdz  tuvākajai  pludmalei  ir  vien  20  min.  gājiens  kājām.  Viesnīcas  ziemeļnieciski  iekārtotajās  istabās  ir 
 viss  nepieciešamais  viesu  ērtai  atpūtai:  apkure,  TV,  bezmaksas  WI-FI,  seifs  un  piederumi  tējas  un  kafijas 
 pagatavošanai.  Katru  rītu  ēdamistabā  var  nobaudīt  brokastu  bufetes  piedāvājumu,  bet  dzērienus  un  našķus 
 iegādā�es  bārā.  Viesnīcā  pieejama  spēļu  istaba  un  biljards,  kā  arī  valūtas  maiņas  punkts.  Noīrēto  automašīnu 
 bez papildus maksas var novietot viesnīcas garāžā. 

 Jūsu brīvdienu tūroperators  www.flymeaway.lv 
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 Brīvdienu tūroperators FlyMeAway 
 Tiešie reisi no Rīgas Jūsu brīvdienām 

 E:  flymeaway@flymeaway.lv  T: 67626287 

 Ekskursiju programma pēc izvēles 
 Rekomendējam ekskursijas iegādā�es pirms lidojuma. Vietu skaits ir ierobežots. 

 Reikjavīkas pilsētas ekskursija 
 17.05.2023 11:00 no viesnīcas 
 Ekskursijas  pirmajā  daļā  iepazīsimies  ar  Reikjavīkas  ievērojamākajiem 
 apskates  objek�em:  Vecpilsētas  centru,  parlamentu,  pilsētas  domes  ēku, 
 moderno  Harpas  koncertzāli  u.c..  Apska�sim  arī  galveno  Reikjavīkas 
 atpazīstamības  zīmi  –  Halgrimskirkjas  baznīcu.  Ekskursijas  noslēgumā 
 dosimies  uz  Perlanu  –  futūris�sku,  pērlei  līdzīgu  ēku  pašā  augstākajā 
 Reikjavīkas  vietā,  kas  sevī  apvieno  mūsdienīgu  dabas  muzeju,  planetāriju, 
 kafejnīcu  un  restorānu,  kā  arī  360  grādu  apskates  pla�ormu,  no  kuras  var 
 pārredzēt visu Islandes galvaspilsētu. Ekskursijas ilgums: ~ 3 h 
 Cena:  45 EUR 
 Cenā iekļauts:  transports,  krieviski VAI angliski  runājoša gida pakalpojumi un ieejas biļetes Perlanā 

 Ekskursija uz Borgar�orduru 
 18.05.2023 09:00 no viesnīcas 
 Ekskursijas  laikā  dosimies  uz  salas  rietumiem,  izbraucot  visgarāko  zemūdens 
 tuneli  Islandē,  kas  izveidots  zem  �orda,  lai  kā  pirmo  apska�tu  interak�vo 
 islandiešu  apmešanās  centru  jeb  muzeju  Borganesas  pilsētā.  Te  redzēsim  kā 
 vikingi  no  Eiropas  ziemeļiem  veica  bīstamus  ceļojumus  uz  rietumiem,  un 
 ieradās  Islandē,  kur  ierīkoja  savas  apmetnes.  Tālāk  ceļš  vedīs  salas  iekšienē, 
 garām  Snorres  Sturlusona  -  vispazīstamākā  viduslaiku  Islandes  vadoņa, 
 dzejnieka  un  vēsturnieka  mājai,  lai  apska�tu  divus  no  visskaistākajiem  salas 
 ūdenskritumiem  –  Hraunfossar  un  Barnfossar.  Pēdējā  apstāšanās  vieta  –  Deildartunguhvers  -  visspēcīgākais  un 
 iespaidīgākais karstais avots Eiropā. Ekskursijas ilgums: ~ 8-9 h 
 Cena:  160 EUR 
 Cenā  iekļauts:  transports,  krieviski  VAI  angliski  runājoša  gida  pakalpojumi,  pusdienas  vietējā  restorānā  un  ieejas  biļetes 
 islandiešu apmešanās centrā 

 Zelta aplis 
 19.05.2023 09:00 no viesnīcas 
 Ekskursijas  pirmajā  daļā  dosimies  uz  Tigvetlira  Nacionālo  parku,  kas  2004. 
 gadā  iekļauts  UNESCO  pasaulvēsturiskā  mantojuma  sarakstā  un  ir  pats 
 populārākais  maršruts  Islandē.  Šo  teritoriju,  kas  atrodas  tāda  paša 
 nosaukuma  ezera  krastā  (  vislielākais  Islandē)  sadala  iespaidīgs  kanjons,  kas 
 ir  divu  zemes  tektonisko  plātņu  -  Ziemeļamerikas  un  Eirāzijas  saskares  vieta. 
 Nacionālajam  parkam  ir  arī  milzīga  kultūrvēsturiska  nozīme  –  te  290.  gadā 
 sapulcējās  pasaulē  pirmais  demokrā�skais  parlaments.  Tālāk  ekskursija  vedīs 
 uz  Geizeru  ieleju,  lai  apska�tu  Strokkuru  -  geizeru,  kas  izšļāc  verdošu  ūdeni 
 30  m  augstumā  katras  5-7  minūtes  un  devis  nosaukumu  šī  veida  karstajiem  avo�em  visā  pasaulē.  Te  apskatāmi  arī  mazi, 
 verdoši  un  nepārtrauk�  burbuļojoši  avo�.  Dažu  minūšu  brauciena  a�ālumā  no  Geizeru  ielejas  atrodas  Gulfoss  jeb  Zelta 
 ūdenskritums  –  viens  no  pašiem  iespaidīgākajiem  ūdenskritumiem  Eiropā.  Te  varēs  vērot  kā  tūkstošiem  tonnu  ūdens 
 gāžas dziļā aizā un pa dažādām takām nonākt līdz labākajiem fotogrāfēšanas punk�em. Ekskursijas ilgums: ~ 8 h 
 Cena:  125 EUR 
 Cenā iekļauts:  transports,  krieviski VAI angliski  runājoša gida pakalpojumi un pusdienas vietējā restorānā 
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 Bagā�gas jūras velšu vakariņas restoranā "Haust" 
 19.05.2023 18:30 ar kājām no viesnīcas 
 Vakariņas  tradicionālā  islandiešu  restorānā  "Haust"  –  viesnīcā  Fosshotel  4*  - 
 būs  labs  turpinājums  draudzībai  ar  vietējo  kultūru  un  tradīcijām!  Islandiešu 
 virtuve  ir  salīdzinoši  ekso�ska,  jo  piedāvājumā  vienmēr  atradīsiet  gan  vaļa  un 
 haizivs  gaļu,  gan  alku  un  citu  savvaļas  putnu  gaļu.  Tradicionālas  šeit  ir  arī 
 jūras  veltes  un  jēra  gaļa,  īpaši  auks�  kūpināta.  Lai  arī  restorāns  piedāvā 
 galvenokārt  jūras  produktus,  ēdienu  plašajā  klāstā  sev  piemēroto  atradīs  arī 
 vegāni un veģetārieši. 
 Minimālais grupas lielums - 15 personas! 
 Cena:  75 EUR 
 Cenā  iekļauts:  tradicionālā  islandiešu  bufete  ar  dažāda  veidu  uzkodām,  zupu,  otrajiem  ēdieniem,deser�em  un 
 dzērieniem (ūdens,kafija,tēja) restorānā "Haust" 

 Dienvidu krasts 
 20.05.2023 08:00 no viesnīcas 
 Turpinot  iepazīt  Islandi,  dosimies  dienvidu  virzienā,  vērojot  brīnišķīgas  kalnu 
 ainavas  –  arī  sniegiem  klāto  Islandes  ak�vāko  vulkānu  Heklu  un 
 Eyja�allajökull.  Tālāk  brauksim  pa  novadu,  kas  pazīstams  no  islandiešu  sāgām 
 un  apstāsimies  pie  ūdenskritumiem  Skógafoss  un  Sejellandfoss.  Pēc  tam  Vik 
 ciematā  pusdienosim  un  aplūkosim  ar  melnu  lavu  klātās  pludmales  un 
 Reynisdrangar  klin�s  (  66m).  Ekskursijas  laikā  apmeklēsim  arī  Skogara  tautas 
 jeb  etnogrāfisko  muzeju,  kurā  varēs  iepazī�es  ar  veidu,  kādā  islandieši 
 dzīvoja  daudzus  gadsimtus  atpakaļ  –  tai  skaitā  sadzīves  priekšme�em,  ar 
 sūnu  apaudzētām  ēkām  un  mazu  jauku  baznīciņu.  Ja  laika  apstākļi  būs 
 labvēlīgi, tad varēs ieraudzīt arī netālās Vestmana salas. 
 Ekskursijas ilgums: ~ 10 h 
 Cena:  165 EUR 
 Cenā iekļauts:  transports,  krieviski VAI angliski  runājoša gida pakalpojumi, pusdienas un ieejas maksa Skogara muzejā 

 Reikjanes pussala un  Zilā lagūna 
 21.05.2023 10:00 no viesnīcas 
 Pēdējās  dienas  ekskursija  ļaus  iepazīt  dabas  brīnumus  netālu  no 
 galvaspilsētas  apvienojumā  ar  paša  apmeklētākā  ģeotermālā  objekta  -  Zilās 
 lagūnas  -  apmeklējumu.  Reikjanes  pussalai  raksturīga  augsta  vulkāniska 
 ak�vitāte  un  plaši  lavas  lauki.  Mūsu  ceļš  vīsies  gar  Kleifarvatn  ezeru,  kas 
 Islandē  pazīstams  ar  teiku  par  ezerā  mītošo  briesmoni.  Ezera  apkārtnei 
 raksturīgas  Mēness  virsmai  līdzīgas  ainavas  un  tā  bija  izraudzīta  par  darbības 
 vietu  populāram,  mis�ska  satura  islandiešu  autora  romānam.  Pa  ceļam 
 apstāsimies  pie  Krisuvik  ģeotermālā  rajona,  lai  apska�tu  vietējo  sēravotu 
 grupu.  Gar  pussalas  brīnišķīgo  dienvidu  krastmalu,  kuras  ainavām  raksturīgi 
 drama�ski  kontras�,  dosimies  uz  Grindavik  ciematu  un  apmeklēsim  vienu  no  pazīstamākajiem  Islandes  brīnumiem  -  Zilo 
 lagūnu- minerāliem bagātu silta ūdens pārpilnu lagūnu melnu lavas lauku vidū. Ekskursija noslēdzas lidostā. 
 Ekskursijas ilgums: ~ 8 h 
 Cena:  155 EUR 
 Cenā iekļauts:  transports,  krieviski VAI angliski  runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa un dvieļi Zilajā lagūnā 

 Bērniem līdz 12 g. ekskursijas par puscenu! 
 Programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet jaunumiem mūsu mājas lapā! 

 Jūsu brīvdienu tūroperators  www.flymeaway.lv 
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