İzlanda; Arzın Merkezine Yolculuk
Volkanları, fiyordları, şelaleleri ve buzullarıyla; ateş ve buz ülkesi İzlanda...
Tarih : 02-06-2019 - 06-06-2019
Şehirler : Reykjavik
Otel : 4*
Ulaşım : Türk Hava Yolları Tarifeli Seferi ile
Peşin Ücret : 2790 EURO
Tek Kişilik Oda Farkı : 670 EURO
Tur Konsepti : Tüm Turlar Dahil
Yemek Durumu : 2 Öğle Yemeği ve 1 Akşam Yemeği Dahil

Tur Programı 1. Gün
02/06/2019
İstanbul - Oslo - Reykjavik
Turumuz vermiş olduğunuz adrese gelecek olan özel araç ve şoförünüz ile buluşmanızla
başlıyor. Saat 04:30’da İstanbul Havalimanı’nda kurulacak Gazella Turizm kontuarında
buluşuyor; bilet-bagaj ve pasaport kontrollerinin ardından saat 07:40’da Türk Hava Yolları
TK 1751 sefer sayılı uçuşu ile Oslo’ya hareket ediyoruz. Yerel saat ile 10:30’da Oslo’ya
varışımızın ardından havalimanında, aktarmamızı gerçekleştiriyor saat 13.40’de yine
İzlanda Hava Yolları ile Reykjavik uçuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Saat 14.40’ta Reykjavik’e
varışımızın ardından burada bizi bekleyen aracımız ile yaklaşık 45 dakikalık yolculuğun
ardından Başkent Reykavik’e varıyoruz. Dünyanın Kuzey Kutbuna en yakın başkenti olan
şehrin ismi “ Dumanların Koyu” anlamına gelmektedir. Şehir turumuzda ilk olarak tüm
şehrin su dağıtım merkezi olan Perlan’a gidiyoruz. İlginç mimariye sahip bina 26mt
yüksekliğinde olup Inginmundur Sveinsson tarafından tasarlanmıştır. Panorama katından
Reykjavik manzarasını seyredip fotoğraflarımız çektikten sonra şehrin her yerinden
görülebilen Hallgrims kilisesine geçeceğiz. 1986 yılında tamamlanan 74.5 mt yüksekliği ile
gene ilginç mimarisi ile göze çarpan bir yapı Hallgrims Kilisesi. Sahil yolundan şehir
merkezine giderken şehrin önemli yapılarından bir ev olan Hofdi’yi görüyoruz. Bu küçük
beyaz evi önemli kılan ise 1986 yılında Reagan ve Gorbaçov’un soğuk savaşı bitiren ve
nükleer silah kullanımını engelleyen antlaşmanın imzalarının atıldığı yer olması. Sonsuz
keşiflere yelken açan Vikingler'i sembolize eden Sun Voyager Anıtı önünde fotoğraf
çektikten sonra şehrin ünlü konser salonu Harpa’yı görüyoruz. Otobüsümüz ile şehir
merkezine varışımızla beraber yürüyerek yapacağımız turumuzda Tjörnin Gölü ve gölün
üzerine kurulmuş belediye binası, Liman bölgesi ve tarihi parlemento binası Althing
göreceğimiz yerler olacak. Tur sonrası otelimize yerleşme ve geceleme otelimizde
2. Gün

03/06/2019
Reykjavik – Golden Circle - Reykjavik
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından tüm gün sürecek olan Golden Circle
turumuza çıkıyoruz. İlk ziyaret noktamız Thingvelir Ulusal Parkı olacak. Burada
yapacağımız yürüyüş esnasında ilginç bir deneyime sahip oluyoruz. Orta Atlantik
kontinental fay hattının geçtiği vadi bir anlamda Amerika ve Avrasya+Afrika kıtalarını
birbirinden ayıran fay hattı üzerinde. Thingvelir Vadisi, aynı zamanda İzlanda halkı için çok
özel bir konuma sahip. 930 senesinde kurulan ve dünyanın en eski meclisi olan İzlanda
Meclisi’nin yüzyıllar boyunca toplandığı Althing burada yer alıyor. Fay hattı arasındaki
yürüyüşümüz esnasında rehberimiz coğrafya hakkında bilgiler verirken aynı zamanda ilk
meclisin çalışma şeklini ve hukuk düzenini sizlere anlatacak. Thingvelir Ulusal Parkı'ndan
ayrıldıktan sonra yaklaşık bir saatlik bir yolculuk ardından Haukadalur Jeotermal alanına
ulaşacağız. Burada hala aktif durumdaki Strokur Gayseri’ni görme imkanımız olacak.
Ortalama beşer dakikalık aralıklar ile 20-30 metre yüksekliğe su fışkırtan Gayser’in tahmini
olarak 10000 yıldır aktif olduğu düşünülüyor. Bölgede ayrıca şu an uykuda olan Büyük
Gayser’i göreceğiz. Öğle yemeğimizi burada aldıktan sonra kısa bir yolculuğun ardından
İzlanda’nın en güzel şelalerinden olan Hvita Nehri kanyonunda bulunan Gulfoss’a ( Altın
Şelale) varıyoruz. İki kademeden oluşan şelalede toplam yükseklik 32 mt. Rehberimiz
eşliğinde şelalenin yürüyüş parkurlarından yanına kadar gidip fotoğraflarımız çektikten
sonra Sellfoss üzerinden Reykjavik’teki otelimize dönüyoruz. Geceleme otelimizde.
3. Gün
04/06/2019
Reykavik - Vik (Seljalandfoss,Skogafoss,Black Sand,Reynisfyera,Dyrholaey,Eyjafjallajökül Reykjavik
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından güney sahilleri turumuza başlıyoruz.
Güzergahımız Sellfoss üzerinden Vik olacak. 2010 yılında patlaması sonucu uzun bir
müddet hayatı felç eden yanardağ Eyjafjallajökül eteklerine bulunan Seljalandfoss
turumuzda ilk göreceğimiz şelale olacak. Çok büyük olmasa da özellikle güneşli havalarda
oluşan gökkuşağı muhteşem bir görsel sizlere sunuyor. 60 mt yükseklikten dökülen şelale
içerisine patika yoldan ulaşıp özellikle fotoğraf çekmenizi öneririz. Seljalandfoss sonrası
panoramik noktadan Eyjafjallajökül yanardağını fotoğraflayıp sonrasında gene bu dağın
eteğinde diğer bir şelale olan Skogafoss’a varıyoruz. 60mt yüksekli ve 23mt genişliği ile
İzlanda’nın en büyük şelalelerinden olan Skogafoss beraberinde eski bir Viking efsanesini
de barındır. Skógasafn folk müzesini ziyaretimiz esnasında, İzlanda halkının yaşamı ve ada
tarihi hakkında bilgiler alıyoruz. Yerel bir restoranda öğle yemeğimizi aldıktan sonra ünlü
Black Sand (Siyah Kumsal) ve son derece entresan bir bazalt kaya oluşumu olan
Reynisfyera’yı görüyoruz. Muhteşem volkanik siyah sahil ve okyanus bize görsel bir şölen
sunacak. Dönüş yolumuz üzerinde Dyrholaey burnunda bulunan panoramik noktadan
fotoğraflarımızı çektikten sonra otele dönüşümüzün ardından akşam yemeği ve geceleme
4. Gün
05/06/2019
Reykjavik- Blue Lagoon - Reykjavik
Otelde alacağımız sabah kahvaltısının ardından bir saatlik yolculuk sonrası İzlanda’nın en
ünlü jeotermal kaplıcası Blue Lagoon’a gidiyoruz. Lav alanları arasındaki bu ilginç açık hava
kaplıcası, yaz kış değişmeyen sıcaklığı ile mavi bir gölü andıran sularında tüm
yorgunluğunu atacağız. Blue Lagoon ardından otele dönüş. Öğleden sonra Reykavik

şehrinde serbest zaman geceleme otelimizde.
5. Gün
06/06/2019
Reykjavik – Oslo- - İstanbul
Odaları boşaltıp Keflavik havalimanına transferin ardından İzlanda Hava Yolları tarifeli
seferi ile saat 07:50’de Oslo’ya hareket ediyoruz. Yerel saat ile saat 12:30’da varışımızın
ardından uçak değiştirip Türk Hava Yolları TK1754 seferi ile saat 17:55’de İstanbul’a
hareket ediyoruz. 22.35’de İstanbul'a varışımızın ardından, önceden vermiş olduğunuz
adrese götürecek olan araç ve şoförünüzün sizi transfer etmesi ile turumuz son buluyor

Hizmetler
Paket Fiyata Dahil Hizmetler
Türk Hava Yolları ile İstanbul – Oslo- İstanbul ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete
ilişkin alan vergileri.
İzlanda Hava Yolları ile Oslo - Reykjavik- Oslo ekonomi sınıf uçak bileti ve bu bilete
ilişkin alan vergileri.
Kişiye özel eviniz – alan – eviniz transferi de dahil olmak üzere programda belirtilen
tüm transferler
Programda belirtilen tüm transferler
Özel araçlar ile programda belirtilen tüm geziler
4* otelde oda kahvaltı konaklama
2 Öğle yemeği
1 Akşam yemeği
Blue Lagoon giriş ve yüzme ücretleri
Geziler esnasında gerekli olan tüm müze ve örenyeri giriş ücretleri
Gazella Turizm profesyonel Türkçe rehberlik hizmetleri
Yurtdışı çıkış harcı ve Seyahat sigortası

Paket Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
Vize Ücreti
Programda belirtilmeyen öğle ve akşam yemekleri
Yemekler esnasında alınacak içecekler
Fazla bagaj ücretleri
Kişisel harcamalar

Turun Artıları
+

Dünya’nın kutuplara en yakın başkenti Reykjavik’i görüyoruz.

+

Thingvelir ulusal parkında Amerika Kıtası ile Avrasya+Afrika kıtasını birbirinden

ayıran Atlantik fay hattı içerisinde yürüyüş yapıyoruz.

+

Dünyanın ilk meclisinin toplandığı Althing’i görüyoruz.

+

Strokur Gayseri'ni görüyoruz.

+

Güney sahillerini gezerken Seljalandfoss ve Skogafoss Şelaleleri'ni görüyoruz.

+

Folk bir müze olan Skógasafn’da İzlanda yaşamını ve tarihini gözlemliyoruz.

+

Volkanik bir kumsal olan Black Sand ve Bazalt oluşum Reynisfyera’yı görüyoruz.

+
Jeotermal bir açık hava kaplıcası olan Blue Lagoon’nun masmavi sularında
yüzüyoruz.

Ulus Mah. Öztopuz Cad. No:16 Giriş Kat Beşiktaş - İstanbul 0 212
233 15 98 0 212 234 34 71 info@gazella.com

GAZELLA TURİZM, gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği
veya kayıt aldığı turları yeterli katılım sağlanamaz ise gezi
başlangıcından 15 gün önce iptal edebilir veya kısmen gezi
kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların
hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer
olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir.
Fiyatlar ilanın yayınlandığı gün geçerlidir. Ödemeler ödeme
yapılacak günün merkez bankası satış efektif kuru baz
alınarak yapılmaktadır. *Ücretsiz eviniz – alan – eviniz
transferi yurt dışı kültür turlarında geçerli olup, İstanbul,
Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bodrum, Trabzon, Samsun,
Gaziantep ve Kayseri için geçerlidir. Belirtilen
havalimanlarına 40 km mesafeye kadar geçerlidir.

