
 
 

ОБИКОЛЕН ТУР НА ИСЛАНДИЯ 
 

Лондон – Рейкявик – Вик – Боргарнес – Синята Лагуна 
 

ПРОГРАМА: 

Ден 1 
Полет София – Лондон Гетуик. 
Настаняване в хотел в района на летището. Нощувка. 
 
Ден 2 
Полет Лондон Гетуик – Рейкявик. Трансфер до хотела в Рейкявик. Свободно време и нощувка. 
 
Ден 3 
След закуска отпътуване от Рейкявик към „Златния кръг” на Южна Исландия: водопада 
Гюдълфос, наречен още Златния водопад - един от най-впечатляващите в Европа и горещия 
извор Гейзир, водопадите Селяландсфос и Скогафос, както и величествения вулкан, покрит с 
ледник и известен с последното си изригване през 2010 г., Ейяфятлайокутъл и околността.  
След края на програмата – нощувка в района на Вик. 
 
Ден 4 
Закуска. Посещение на втория по големина национален парк в Исландия Скафтафел, 
разположен между пясъци и ледници, над него се издига най-голямата ледена шапка в Европа. 
Разходка до блестящите айсберги в ледниковото езеро Йокулсарлон. Следобед – връщане във 
Вик и нощувка.  
 
Ден 5 
Закуска и отпътуване към националния парк Тингвелир, включен в списъка на ЮНЕСКО - 
място на древния исландски парламент и считан за природно „бижу“. Паркът е разположен на 
зашеметяващ вулканичен пейзаж от планини и застинали потоци от лава на брега на най-
голямото езеро в Исландия. Програмата продължава с фиорда Боргарфиордур и посещение на 
историческия обект Рейкхолт, забележителните водопади Храунфос и Барнафос, както и 
Дейлдартунгувер - най-мощният горещ извор в Европа. Нощувка в района на Боргарнес. 
 
Ден 6 
След закуска посещение на националния парк Снайфелснес, морските скали Арнарстапи и 
скалния плаж Дюпалонсандур. Следва пътуване покрай северното крайбрежие през оживени 
рибарски села. Нощувка в района на Боргарнес. 
 
Ден 7 
Закуска. Отпътуване за Рейкявския полуостров, където се намира геотермално поле с горещи 
извори и кални басейни, рибарското селище Гриндавик, известно с наследственото си 
производство на изсушена осолена риба - продуктът безспорно отговорен за просперитета на 
исландския народ, особено в края на 19-ти и началото на 20-ти век, когато индустрията е била 
в своя пиков период. 
Програмата завършва с посещение на известната Синя Лагуна - уникално геотермално 
образувание, естествен комплекс от геотермални басейни на обща площ от 5000 кв.м., чиито 
дъно и стени са покрити с 60 хил. парчета лава, което я прави да прилича на естествено 



творение на природата. Водата на „Синята лагуна“ е известна по целия свят с лековитите си 
съставки. Нощувка в Рейкявик. 
 
Ден 8 
Закуска. Трансфер до летището. 
Полет Рейкявик – Лондон. 
Полет Лондон – София. 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ,  ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 
- самолетни билети за полети София-Лондон Гетуик-Рейкявик-Лондон Лутън с авиокомпания 
Ryan Air, с включен чекиран багаж до 20 кг. и летищни такси; 
- самолетен билет за полет Лондон Лутън-София с авиокомпания Wizz Air, с включен чекиран 
багаж до 23 кг. и летищни такси; 
- 1 нощувка + закуска в двойна стая в хотел в района на летище Лондон Гетуик; 
- 1 нощувкa + закускa в двойна стая в хотел в Рейкявик; 
- 2 нощувки + закуски в двойна стая в хотел във Вик; 
- 2 нощувки + закуски в двойна стая в хотел в Боргарнес; 
- 1 нощувкa + закускa в двойна стая в хотел в Рейкявик; 
- описаните трансфери и туристическа програма в Исландия; 
- всички входни такси за посещаваните обекти, описани в програмата; 
- билет за посещение на Синята Лагуна, включващ входна такса, халат, 1 напитка по избор и 2 
лечебни маски; 
- здравна застраховка с покритие 10 000 Евро; 
- водач на групата от България. 
  
 
ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ НЕ ВКЛЮЧВАТ: 
* Допълнителни услуги и хранения, неупоменати в програмата. 
* Други разходи от личен характер. 
  

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА: 

Дестинация Пакет "Economy" Пакет "Comfort" 

Лондон 
Гетуик 

Premier Inn London Gatwick 3* или 
подобен 

Premier Inn London Gatwick 3* или 
подобен 

Рейкявик (1) Klettur Hotel 3* или подобен 
Reykjavik Natura Icelandair 4* или 
подобен 

Вик Edda Hotel 3* или подобен Vik Icelandair или подобен 

Боргарнес Borgarnes Hotel 3* или подобен Hamar Icelandair или подобен 

Рейкявик (2) Klettur Hotel 3* или подобен Grand Hotel 4* или подобен 

 
 

http://www.premierinn.com/gb/en/hotels/england/west-sussex/crawley/london-gatwick-airport-north-terminal.html
http://www.premierinn.com/gb/en/hotels/england/west-sussex/crawley/london-gatwick-airport-north-terminal.html
http://hotelklettur.is/en/
http://www.icelandairhotels.com/en/hotels/natura
http://www.hoteledda.is/en/hotels/hotel-edda-vik
http://www.icelandairhotels.com/en/hotels/vik
http://hotelborgarnes.is/
http://www.icelandairhotels.com/en/hotels/hamar
http://hotelklettur.is/en/
http://en.grand.is/

