Suomen maaseutumatkailuyrittäjät ry
Reykjavik 02. -06.10.2017
Alustava matkaohjelma

Lentoaikataulu / Icelandair:
2.10.2017 Helsinki – Reykjavik
08:45 – 09:10 FI353
6.10.2017 Reykjavik – Helsinki
07:30 – 13:50 FI344
(Lentoaikataulu sitoumuksetta. Ajat ovat paikallisia aikoja. Islannissa kello on kolme tuntia Suomen aikaa jäljessä.)

Maanantai 2.10. – Tervetuloa Reykjavikiin
Suosittelemme saapumaan Helsinki-Vantaan lentoaseman kakkosterminaaliin (T2) kaksi tuntia ennen koneen lähtöä.
Lähtöselvitys tapahtuu lähtöselvitysautomaateilla. Lähtöselvityksen voi tehdä myös etukäteen Icelandairin
internetsivujen www.icelandair.fi kautta aikaisintaan 36 tuntia ennen lentoa.
Icelandairin lento FI353 lähtee Helsingistä klo 08:45 ja saapuu Reykjavikiin klo 09:10 paikallista aikaa. Suomenkielinen
opas on ryhmäämme vastassa lentokentän tuloaulassa. Lentokentältä ajamme n. 50 km matkan Reykjavikin
keskustaan, jossa teemme opastetun pienen kaupunkikierroksen. Tärkeimpiin nähtävyyksiin lukeutuvat mm.
Vanhankaupungin keskusta, satama-alue, Laugadalurin uimala sekä Islannin korkein rakennus Hallgrimskirjka-kirkko
torneineen. Retki päättyy hotelli Kletturiin , jossa majoittuminen. Nautimme lounaan hotellin lähellä olevassa
ravintolassa (opas ei mukana ruokailussa). Ruokapaikassa tapaamme Satu Rämön. Satu on ekonomi, yrittäjä, kirjailija
ja kahden lapsen äiti. Hän kertoo elämästään Islannissa suomalaisena ja yrittäjänä olemisesta.
Ilta on vapaa. Hotellin läheisyydestä löytyy useita ravintoloita ja baareja.

Tiistai 3.10. – Kultainen kolmio ja kaksi yritysvierailua sis lounas
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla oppaan kanssa kokopäiväretkelle tutustumaan saaren kuuluisimpiin
luonnonnähtävyyksiin. Jos saisit valita vain yhden retken Islannissa, on sen ehdottomasti oltava retki Kultaiseen
Kolmioon. Vierailemme Gullfossin vesiputouksella, joka sijaitsee Etelä-Islannissa, Hvítá-joen mutkassa Langjökullin
jäätikön eteläpuolella. Gullfoss tarkoittaa Kultaista putousta, mikä onkin kuvaava nimi tälle jään kalvamasta
sedimentistä kauniin värinsä saavalle putoukselle. Putouksen voiman sanotaan tarttuvan vierailijoihinsa, joten
jatkamme matkaa entistä energisempinä kohti seuraavaa nähtävyyttä, Geysiriä.
Maailman tunnetuin kuumaa vettä suihkuttava lähde on Geysir, joka on antanut nimensä kaikille muille
vastaavanlaisille lähteille. Geysirin kuumien lähteiden alueella sijaitsee lukuisia Geysiriä aktiivisempiakin lähteitä,
kuten Strokkur, joka purkautuu säännöllisesti jopa 20 metrin korkeuteen.
Kolmas retkemme luonnonnähtävyys on Þingvellirin luonnonpuisto, joka sijaitsee Euraasian ja Pohjois-Amerikan
mannerlaattojen erkanemiskohdassa. Alueella on suuri merkitys myös maan historiassa, sillä viikingit valitsivat sen

parlamenttipaikakseen vuonna 930. Retken aikana tutustumme myös Frioheimer Greenhouse en http://
fridheimar.is/en . Täällä pääsemme maistelemaan tomaatteja ja kuulemme miten tomaatteja kasvatetaan
ympärivuotisesti kasvihuoneissa ja miten hyödynnetään Islannin luonnonolosuhteita tomaattien viljelyssä (kuumat
lähteet). Oppia tomaattien kasvatukseen on haettu mm Suomesta. Toinen vierailukohde on Efstidalur
maatilamatkailukohde, jossa yrittäjä kasvattaa karjaa ja hevosia sekä tilalla on myös majoitusta. Tila on kuulunut
samalla suvulle jo vuodesta 1850. Tilalla nautimme lounaan. http://efstidalur.is/
Illalla ryhmän yhteinen illallinen n klo 19.00 (ei opasta illallisella mukana).

Keskiviikko 4.10. – Snaefellsnes ja kaksi yritysvierailua sis lounas
Snaefellsnes niemimaata on sanottu Islanniksi pienoiskoossa, sillä siellä on paljon nähtävyyksiä, kuten
tulivuori Snaefellsjokul, jota pidetään Islannin vertauskuvana. Tulivuori on Jules Vernen teoksen Matka
maan keskipisteeseen tapahtumapaikka. Niemimaalla on paljon pieniä kaupunkeja ja kalastajakyliä.
Ensimmäinen yritysvierailukohde on Bjarteyjarsandur- lammasfarmi, jossa myös majoitusta tarjolla. Yritys
järjestää myös patikointiretkiä. Tila on ollut saman perheen hallussa vuodesta 1887. Tilalla on n 600
lammasta sekä paljon muita eläimiä. Farmilla nautimme lounaan. Toinen vierailukohteemme on Lysuholl pieni perheen omistama hevostila. Tilalta löytyy myös majoitusta sekä tila järjestää mm ratsastusvaelluksia.
http://www.west.is/en/inspiration/services/lysuhollsnaehestar

Torstai 5.10. – Reykjanes ja sininen laguuni
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen lähdemme tutustumaan Hey Iceland yritykseen. Siirtyminen omatoimisesti
ja suomenkielinen opas ei ole mukana tutustumiskäynnillä. Toimistovisiitin jälkeen retkikohteemme on Reykjanesin
niemimaa ja siellä sijaitseva Sininen Laguuni. Matkalla kylpylään näemme muinaisen laavavirran päälle rakennetun
Hafnarfjöourin kaupungin sekä Kleifarvatnin järven, Krisuvikin geotermisen alueen ja Grindavikin satamakaupungin.
Ennen paluuta hotelliin koet matkan loppuhuipennuksena kylpylähetken Sinisellä laguunilla. Sähkönsininen vesi
mustalla laavakentällä on mieleenpainuva näky ja kylpeminen 35-asteisessa mineraalipitoisessa vedessä
unohtumaton elämys. Varaa uimapuku ja uimatossut matkaan mukaan, pyyhkeet jaetaan kylpylässä. Virkistävän
kylpyhetken jälkeen palaamme takaisin hotelliin. Illalla ryhmän yhteinen seafood buffet ravintola Reykjavikssa
(ruokailussa ei mukana opasta). Paikan isäntä on luvannut esitellä ravintolaa ennen ruokailua.

Perjantai 6.10. – Kotia kohti!
Aikainen aamuherätys. Suomenkielinen opas hakee ryhmän hotellista ja bussilla siirrymme oppaan kanssa
lentoasemalle, josta Icelandairin lento FI342 lähtee klo 7:30 ja saapuu Helsinkiin klo 13:50.

Hotelli Klettur ***
Hotelli sijaitsee ihanteellisella paikalla aivan Laugavegur ostoskadun vieressä. Hotellissa on 86 huonetta ja hotelli on
valmistunut v 2011. Modernit huoneet, joissa ilmainen Wi-Fi, taulu tv ja kylpyhuone. Sisäänkirjautumisen yhteydessä
vaaditaan joko luottokortti tai käteistalletus.

Osoite: Mjoelnisholti 12-14, 105 Reykjavík, Islanti
Puh.: +354 440 1600
Internet:

http://hotelklettur.is/en

Matkan hinta jäsenille :

kahden hengen huoneessa 1390 euroa/hlö
yhden hengen huoneessa 1550 euroa/hlö

Matkan hinta ei jäsenille:

kahden hengen huoneessa 1490 euroa/hlö
yhden hengen huoneessa 1650 euroa/hlö

Hintaan sisältyy:

*Icelandairin reittilento Helsinki-Reykjavik-Helsinki (lisämaksullinen tarjoilu- maksu
luottokortilla) matkalaukku 23 kg sekä käsimatkatavara 8 kg
*lentokenttä ym paikalliset verot
*majoitus hotellissa standard -luokan huoneessa aamiaiselle (kotiinlähtöaamu
kahvi/tee ja croissant)
*tulokuljetus suomenkielisen oppaan johdolla sis pieni kaupunkikiertoajelu
*lounas kierroksen jälkeen ja tapaaminen Satu Rämön kanssa
*kultainen kolmio sekä kaksi yritysvierailua sis lounas
*Snerfellsnes retki sekä kaksi yritysvierailua sis lounas
*Hey Iceland tapaaminen
*Reykjanes ja Blue-lagoon retki pyyhe sisältyy hintaan
*kevyt illallinen tiistai iltana (omatoiminen siirtyminen ei opasta)
*Klettur hotellin esittely
*viimeisenä iltana seafood buffet ravintolassa (omatoiminen siirtyminen ei opasta)
paikanpitäjä tulee näyttämään ja kertomaan ravintolasta
*paluukuljetus kentälle oppaan johdolla

Ennakkomaksu 350 euroa/hlö 15.5. ja loppumaksu viimeistään 14.8. (tarkemmat ehdot
laskutuksen yhteydessä)
Ilmoittautuminen mieluiten sähköpostilla osoitteeseen minna.heikurinen@okmatkat.fi
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa matkustajasta nimi – passin mukainen etuja sukunimi, kotiosoite, matkapuhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Edellyttää vähintään 26
henkilön ryhmää

