
Islandija
posebno letalo iz Ljubljane, odlični časi letov

ne 
zamudite,super 
ugodno

za POTOVANJA
vaš pravi KOMPAS

Med škrati in troli in drugimi vilinskimi bitji,
med vulkani in gejzirji na »ledeni kapljici«,
med Atlantskim oceanom in Severnim morjem

islandija ugodneje 
za imetnike kartice  
mozaik podjetnih

Popust v višini 300 EUR na rezervacijo 
(ob prijavi dveh oseb)



Obiščite deželo, kjer se ledeniki in ognjeniki še vedno bojujejo za prevlado, kjer pokrajino zaznamujejo gejziri z izbruhi vroče vode, 
kjer je vsak pogled na zalive in jorde prava poslastica za ljubitelje narave. Na stotine mrtvih strug, osamelih mostov in razgibane 
pokrajine vas kar samo vabi na ogled otoka. Pustite, da vas preseneti prisrčnost Reykjavika. Okopajte se v enem od sto kopališč 
s toplo vodo na prostem. Islandija je še veliko več kot to, le videti in doživeti jo morate!

VRHUNCI POTOVANJA: čarobnost geoloških 
fenomenov na severu, mogočni vulkani, 
veličastni ledeniki, bruhajoči gejziri, slikoviti 
slapovi, kopanje v geotermalni vodi, obdani s 
črnim kamenjem lave. 
Vse to in še več – s Kompasom 14. 10. 2016. 

Dan v islandski naravi, doživetje kontrastov, ki jih 
lahko ponudi samo ta severna posebna dežela. 
Vrnitev v Reykjavik, prenočevanje.

3. dan, nedelja: REYKJAVIK (»ZLATI 
TRIKOTNIK«: þHINGVELLIR–GEJZIR STROKKUR–
SLAP GULLFOSS-SKALHOLT) | zajtrk
»ZLATI TRIKOTNIK JE OBVEZEN, ČE POTUJEMO 
NA ISLANDIJO ...«, PIŠE V MNOGIH TURISTIČNIH 
PRIROČNIKIH 
Po zajtrku prosto. Možnost (doplačilo) 
celodnevnega izleta po t. i. »Zlatem trikotniku«. 
Vožnja do narodnega parka þhingvellir, kjer je bil 
leta 930 ustanovljen prvi islandski parlament. 
Sprehod po zanimivi pokrajini, med skalami 
okamenele lave. Nadaljevanje poti do 
geotermalnega območja gejzirjev, kjer boste videli 
Veliki gejzir, po katerem so gejzirji na splošno 
poimenovani, ter gejzir Strokkur, ki bruha vsakih 5 
do 10 minut. Nadaljevanje poti do slapu Gullfoss 
(Zlati slap), ki v treh stopnjah pada 32 m globoko v 
sotesko. Ogled cerkve Skalholt, ki je pomenila sedež 
južne islandske cerkve. Vrnitev v Reykjavik. 
Prenočevanje v hotelu.

4.  dan, ponedeljek: REYKJAVIK– (MODRA 
LAGUNA)-KEFLAVIK–LJUBLJANA | zajtrk 
NEPOZABNO TERMALNO KOPANJE V »MLEČNI 
VODI« MED NESKONČNOSTJO ČRNE LAVE IN 
NASVIDENJE ISLANDIJA
Po zajtrku prosto ali izlet v Modro laguno 
(doplačilo). Tam se boste lahko okopali v naravnem 
termalnem bazenu, kjer se pod zemljo srečata 
sladka voda s kopnega in slana voda iz Atlantika. 
Geotermalna voda, bogata s soljo in minerali, ima 
zdravilne učinke na kožo in jo uporabljajo tudi v 
zdravstvene namene. 
Prevoz do letališča Keflavik in let v Ljubljano. Prihod 
na Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana v poznih 
večernih urah. 
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CENA VKLJUČUJE: navedene letalske prevoze v 
ekonomskem razredu, letališke, varnostne pristojbine ter 
dodatek za gorivo, avtobusni prevozi po programu, 3 
prenočevanja z zajtrki v izbrani kategoriji hotela v 
dvoposteljnih sobah, avtobusni prevoz letališče Keflavik–
hotel v Reykjaviku–letališče Keflavik, celodnevni izlet 
Južna avantura, voden ogled Reykjavika z vstopninami, 
slovensko vodenje in organizacijo potovanja.
MOŽNA DOPLAČILA (ob prijavi): enoposteljna soba za 3 
noči 150 € v hotelu 3* , poldnevni izlet v Modro laguno: 
odrasli 75 €, otroci 35 € (doplačilo možno SAMO na 
prijavnem mestu), celodnevni izlet „Zlati trikotnik” 45 €, 
otroci 35 €.
* Cene izletov so izračunane na skupine najmanj 35 oseb.

Večerij v programu ne ponujamo, vendar vam bodo 
Kompasovi izkušeni vodniki že prvi dan na potovanju 
predstavili, kje v Reykjaviku lahko večerjate in tudi večerje 
organizirali.

ODKRITA BESEDA: zaradi prilagajanja letalskim prevozom 
in nepredvidenim okoliščinam si pridržujemo pravico do 
obrnjenega ali delno spremenjenega, vendar vsebinsko 
neokrnjenega programa.

ODHOD: 14. 10. 2016
ČAS POTOVANJA: 4 dni | 3 noči
ČAS ZA PRIJAVO:  do 30 dni pred odhodom 
oz. do zasedbe prostih mest 
NAJMANJŠE ŠT. POTNIKOV: 120 
PRODUKT: 83060KMP (hotel 3*)

Celodnevni izlet Južna avantura in 
ogled Reykjavika z vstopninami že 
vključen v ceno!

849 €   699 €

10 obrokov x 69,9 €

Cena na osebo: 

za imetnike kartice 
MOzAIk PODJETNIh
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1. dan, petek: LJUBLJANA-KEFLAVIK–REYKJAVIK
Prihod in Prvi vtis o deželi – med evroPo in 
Ameriko TER KRIŽEM KRAŽEM PO MESTU 
Zbirališče potnikov na Letališču Jožeta Pučnika 
Ljubljana in let v Keflavik. Po pristanku vožnja z 
avtobusom do Reykjavika, islandske prestolnice, kjer 
živi več kot polovica vseh Islandcev. Nato  ogled 
mesta . Reykjavik je najsevernejša prestolnica na 
svetu. Ime mesta bi lahko prevedli kot 

»Dimni zaliv«. V 9. stoletju, ko so naseljevali ta 
predel, se je po izročilu iz tal dvigovala para. Danes v 
mestu ni dima, hiše ogreva topla voda geotermalnih 
območij. Ogled starega in novega mestnega dela, 
veličastne Hallgrimurjeve cerkve, Perlana (Bisera), 
muzeja skulptur Asmundur Svensson ... Nastanitev v 
hotelu in prenočevanje.

2. dan, sobota: REYKJAVIK (»JUŽNA 
AVANTURA«: SLAP SELJALANDSFOSS–SLAP 
SKOGAFOSS–VIK–LEDENIŠKI JEZIK 
SOLHEIMAJOKULL) | zajtrk 
mAlo več – vse do jugA otokA – »južnA 
AvAnturA«
Po zajtrku celodnevni izlet »Južna avantura«: južna 
Islandija je dežela slapov, ledenikov in sandurjev – 
črnih plaž lave. Ogledali si boste slap Seljalandsfoss, 
ki se spektakularno spušča 60 m v globino in velja za 
enega najbolj slikanih slapov na Islandiji. Največji in 
morda najbolj obiskani pa je Skogafoss. Postanek v 
mestecu Vik. Možnosti za lepe posnetke bo dovolj, 
čas bo tudi za krajši sprehod po črnem pesku. Če bo 
vreme dopuščalo, doživetje Solheimajokulla, ki je 
jezik znanega ledenika Myrdalsjokulla. 

Končno obvestilo o podrobnostih programa, ceni in točnem odhodu boste prejeli najkasneje 7 dni pred odhodom. Če obvestila v 
omenjenem roku ne boste prejeli, se, prosimo, oglasite na prijavnem mestu, osebno ali po telefonu.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa potovanja oz. časa odhoda in vrnitve, če nam letalski prevoznik ne potrdi 
zahtevanega voznega reda. Ne prevzamemo nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Pri letalskem prevozu je 
za prtljago odgovorna izključno letalska družba, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. Prijavo izgubljene ali 
poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika.
Zaradi prilagajanja letalskim prevozom in nepredvidenim okoliščinam si pridržujemo pravico do obrnjenega ali delno spremenjenega, 
vendar vsebinsko neokrnjenega programa.

IZVAJALEC POTOVANJA je KOMPAS d.d., Pražakova 4, Ljubljana, Sektor KOMPAS HOLIDAYS  POTOVANJA.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in pogodbe, so vam na voljo v vseh 
poslovalnicah KOMPASA in v poslovalnicah pooblaščenih agencij ter na naših spletnih straneh. KOMPAS D. D. SEKTOR KOMPAS 
HOLIDAYS POTOVANJA Pražakova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, Tel.: 01 2006 111, www.kompas.si.   
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