
2017 Ekim ayındaki  İzlanda Kuzey Işıkları  turumuzun mükemmel 
geçmesine binaen yeni bir  İzlanda Turu  i le karşınızdayız.  

Her insanın hayalinde olan rotalar muhakkak vardır. Bunlardan 
arasında Kuzey ışıklarını, balinaları görmek varsa eğer  İzlanda  sizleri 
bekliyor. Büyük İzlanda Turu  tarihimiz sonunda bel l i oldu. 2017 Ekim 
ayındaki fırsatı kaçıranlara yeni fırsat çıktı.   

ATEŞİN VE BUZUN DİYARI - BÜYÜK İZLANDA TURU - 2 ÜLKE  

8 MART 2018 ÇIKIŞLI - 16 MART 2018 DÖNÜŞ  

8 GECE KONAKLAMA  

2.450 EURO  

 

EKSTRA TUR ÜCRETİ YOK!  

TURLAR BEYTOUR TURİZM  (TÜRSAB NO : A GRUBU 1020) 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.   

0554 959 82 00  NUMARALI TELEFONDAN İLETİŞİME 
GEÇEBİLİRSİNİZ…  

PROGRAMIN EL ALTINDAKİ FOTOĞRAF VE VİDEOLAR KENDİ 
ÇEKİMLERİMİZDİR!  

http://www.beytour.com/


 

✔️RİNG ROAD –  7 GECE –  8 GÜNLÜK BİR PROGRAMLA TÜM 

İZLANDA, 1 GECE FRANKFURT  

✔️AVRUPA ’NIN EN TREND ÜLKESİ, BUZULLARIN İÇİNDEKİ 

İZLANDA’YI BAŞTAN SONA KEŞFEDİYORUZ  

 

KUZEY IŞIKLARI  +  BALİNA GÖZLEMİ  + TERMAL HAVUZLAR (BLUE 

LAGOON) + BUZULLAR + DÜNYANIN EN BÜYÜK BUZULUNDA 

TEKNE TURU  / HEPSİ FİYATA DAHİL! 

 

NELER GÖRECEĞİZ?  

-ÜLKEYİ BAŞTAN SONA ÇEVRELEYEN ROUTE 1’DE İNANILMAZ 8 
GÜN  

-DÜNYANIN EN İYİ KUZEY IŞIKLARI GÖZLEM  NOKTALARINDAN BİRİ 
KUZEY IŞIKLARI DENEYİMİ  

-DÜNYANIN EN BÜYÜK CANLISI BALİNALARI DOĞAL ORTAMINDA 
GÖRECEĞİMİZ TEKNE TURU  

-GOLDEN CIRCLE DENİLEN ALTIN ÇEMBER TURU  

-DÜNYACA ÜNLÜ SELJALANDSFOSS ŞELALESİ  

-AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BUZULU VATNAJÖKULL’DAKİ BUZUL 
GÖLÜNDE TEKNE TURU  

-İZLANDA’NIN TÜM BATISI, ŞAHANE BUZULLAR VE VOLKANİK 
OLUŞUMLAR  

-DÜNYANIN EN İYİ BALİNA GÖZLEM NOKTALARINDAN HUSAVİK’TE 
TEKNE İLE BALİNA GÖZLEM TURU  

-KUZEYİN BAŞKENTİ AKUREYRİ  

-BAŞKENT REYKJAVİK /DÜNYANIN EN KUZEYİNDE BULUNAN 
BAŞKENT  



-KRATER GÖLLERİ VE BAZALT OLUŞUMLAR  

-DÜNYANIN EN İYİ “TROPİKAL OLMAYAN PLAJI” / SİYAH KUMLU 
PLAJLAR  

-BALIKÇI KÖYLERİ  

 

 

ÇOK ÖNEMLİ NOT  

Gezi programını okumadan önce;  

Ring Road adı veri len Yüzük Yolu İzlanda’yı baştan sona çember 
şeklinde gezen ve “ülkenin gezi lmesi gereken tüm yerlerini” içeren bir 
rotadır.  

Bu programı İzlanda’yı ziyaret eden insanların PEK ÇOĞU 
yapmamaktadır.  

Hem fiziki olarak uzun bir yolu kapsar hem de maliyetli  bir rotadır. 
İzlanda için genell ikle daha kısa programlar tercih edilir.  

Biz İzlanda turumuzda 7 gecelik Yüzük Yolu rotası oluşturarak 
İzlanda’nın görülmesi gereken tüm doğal güzelliklerini bir araya 
getirdik.  



RİNG ROAD’UN İÇERİSİNDE AYRI AYRI SATILAN,  

-Golden Circle (Alt ın Çember) rotası,  

-Güney İzlanda turu,  

-Kuzey İzlanda turu,  

-Başkent Reykjavik ve çevresi turlarının hepsi aynı anda bulunmakla 
bir l ikte aynı zamanda izleyeceğimiz rota ülkenin batı ve doğu sahil lerini 
de kapsamaktadır.  

GÜN GÜN TUR PROGRAMI  

1.GÜN / 8 MART 2018  

Lufthansa Air i le Frankfurt aktarmalı olarak İzlanda’nın büyüleyici 
başkenti Reykjavik (Keflavik Havalimanı) varış.  

Otelimize gitmeden önce dünyanın en ünlü termal alanlarından Blue 
Lagoon’da 39 derecelik sularda termal havuz keyfi.  

Blue Lagoon İzlanda’nın en turistik noktalarından bir i olup 
rezervasyonları aylar öncesinden tükenen çok önemli bir termal tesis.  

Bu termal tesiste buz gibi havada havuzun tadını çıkaracak, muhteşem 
doğa manzarasının eşl iğinde İzlanda’yı keşfimize başlayacağız.  

 



NOT:  Blue Lagoon’da f iyata dahil PREMIUM paket kul lanacağız.  

Bu paketin içerisinde,  

Blue Lagoon girişi,  

Çamur maskesi  

İstediğiniz bir içecek  

Algae Maskesi,  

Terlikler,  

Özel kullanım alanları paket f iyatına dahildir.  

Daha sonrasında başkent Reykjavik’te bulunan otel imize transfer.  

Konaklama başkent Reykjavik’te.  

İLK GECE KONAKLAYACAĞIMIZ VİKİNG TEMALI MUHTEŞEM 
OTELİMİZ  

 



2.GÜN / 9 MART 2018  

Sabah kahvalt ımızın ardından İzlanda’nın ünlü ALTIN ÇEMBERİ’ni 
gerçekleşt ireceğiz.  

Altın Çember 3 ana duraklı bir tur. İzlanda’nın en popüler noktalarından 
bir i çünkü kısa süreli İzlanda ziyaretçi leri için ideal ve başkente yakın.  

İzlanda’da Blue Lagoon’dan sonra göreceğimiz ilk doğal harika Gulfoss 
Şelalesi olacak. Bu büyüleyici şelale İzlanda kartpostallarını süslüyor.  

 
Gu lfos s  Şe la le si  

 

Daha sonrasında hemen yanı başında bulunan Geysir.  Yeralt ı sularının 
magmaya yakın geçmesi sonucu hızla kaynaması i le oluşan basıncı 
yüzeye kadar ulaşan yarıklardan fışkırtan oluşumlara gayzer deniyor. 
Bu geysir ’de doğal olarak fışkıran suları hemen yanı b aşından 
izleyeceğiz.  



 
Ge ysir  –  S u la r  or ta la ma  1 0 -1 5  me tre  y ü kse le bi l iy o r  

 

Ziyaret imizin sonrasında gideceğimiz SELJALANDSFOSS Şelalesi ise 
hepinize il la ki bir yerlerden tanıdık gelecektir.  

 
Se l ja la nd sfo ss  Şe la le si  

 



Günün sonunda ülkenin güney kesiminde,  Vik kasabasına yakın doğa i le 
başbaşa konaklayacağımız otel imize geçeceğiz.  

Otelimiz ve kafanızı uzatıp kuzey ışıklarını izleyebileceğimiz odalarımız  

 

3.GÜN / 10 MART 2018  

Sabah kahvalt ısının ardından  İzlanda turumuz devam ediyor.  

İ lk durağımız güneyin güzelliklerini gözler önüne seren şahane 
Skogafoss Şelalesi. Özellikle 2 yanında barındırdığı daimi gökkuşağı i le 
kartpostalları süsleyen bu büyüleyici şelaleyi oldukça yakınından 
fotoğraf layacağız.  



 
Sko ga fos s  Şe la le si  

 

Sonrasında İzlanda’nın güney sahil lerinde okyanus ile buluşup 
Dyrholaey sahillerini ve Reynisf jara Plajı ’nı gezeceğiz. Game of 
Thrones fanatikleri bu bölgeyi zaten oldukça iyi bil iyor olsa gerek!  

 
R e ynisf ja ra  P la j ı  

 

Sonrasında ise kuzeyin büyüleyici kasabası Vik’i  ziyaret edeceğiz.  



Yüzük Yolu’ndaki 3. gün maceramızda dünyanın en büyük lav akışının 
kaydedildiği Eldhraun bölgesinden geçip 12. yy’da 
kurulan Kirkjubæjarklaustur (yazımı zor, okunması ise imkansız!) 
kasabas ını ziyaret edeceğiz.  

Devamında ise İzlanda’nın %10’unu kaplayan, Avrupa’nın en büyük 
buzulu Vatnajökull’a ulaşacağız.  

Skaftafell Mill i Parkı’nda şahane bazalt oluşumlara tanıklık ettikten 
sonra Avrupa’nın en büyük buzul alanının çevrelediği  Jökulsárlón Buzul 
Lagünü’ne ulaşacağız.  

Bu muhteşem doğa harikasında 1 saatlik bir tekne turuna çıkacak ve 
buzulları yakından göreceğiz.  

 
Buz u ld a  ge r çe k le ş t i re ce ğ imi z  te kne  t ur u  

 

Gece konaklama buzul bölgesinde Höfn’de.  

Höfn güney sahillerinde çok çok küçük bir kasaba.  Bu kasabada 
konaklayacağımız guesthouse kasabanın merkezinde, deniz kenarında 
bulunuyor.  



 

 

4. GÜN / 11 MART 2018  

Bugün tüm gün doğu f iyort ları boyunca yol alacak, yolda muhteşem 
fotoğraf duraklarında duracağız.  

444 km’l ik bir yolculuk sonrası ülkenin doğu sahilini güneyden kuzeye 
kat edeceğiz.  

Yol üzerinde yine İzlanda’nın en muhteşem doğa harikalarından biri  
Dettifoss Şelalesi ’ni ziyaret edeceğiz.  



 
De tti fos s  Şe la le si  

 

Akşam platonun ortasında konaklayacağımız otel imiz yine şehir 
ışıklarından oldukça uzakta, yine kuzey ışıkları i le baş başa olacağız.  

 

 



5.GÜN / 12 MART 2018  

Sabah kahvalt ının ardından İzlanda’nın Büyük Kanyonu Ásbyrgi ’de 
fotoğraf molası vereceğiz. Çok çok az turist in ziyaret ett iği bu kanyonlar 
uçsuz bucaksız.  

Sonrasında kuzeyin en şir in balıkçı kasabalarından Hüsavik’e , 
İzlanda’daki en güzel deneyimlerden bir ini yaşamaya gideceğiz. 
Ortalama 2 saat sürecek olan balina gözlem turumuzda Hüsavik 
l imanında yerel teknelerimize at layacak ve açıklarda balina sürüleri 
arayacağız. Hüsavik İzlanda’nın en iyi balina gözlem duraklarından bir i  
kabul edil ir ve yerel hayatın çok önemli bir parçasıdır.  

Balina gezimizden sonra Möðrudalsöræfi Platosu’nu geçerek Myvatn 
Gölü’ne ulaşıyoruz. Yine Game of Thrones tutkunlarının çok iyi  bildiği 
bu bölgede “Duvarın Kuzeyi” sahneleri çeki lmektedir.  

Myvatn Gölü’nün muhteşem krater oluşumlarında zaman geçireceğiz.  

 
Myva t n  Göl ü  

 

Çevredeki Námaskarð Çamur Havuzları’nı,  Skútustaðir Krater’ini ziyaret 
edeceğiz.  

Sonrasında turumuz bitmiyor, tabiki de sırada Godafoss Şelalesi var.  

Avrupa’nın en güçlü debi i le akan şelalesi aynı zamanda!  



Tüm gün yorgunluğun üzerine tipik bir İzlanda çif t l iğinde, doğa ile baş 
başa, kuzey ışıklarını izleyip sıcak havuzumuzda dinlenmek fena olmaz 

herhalde 🙂  

Bu çok tatl ı çif t l iğimiz kuzeyin başkenti Akureyri’den 15 dakika uzaklıkta 
doğanın ortasında bulunuyor.  

 

 

6.GÜN / 13 MART 2018  

Sabah kuzeyin başkenti için hareket! Akureyri ’ye hemen ulaşıyoruz!  

Akureyri  İzlanda’nın 2. büyük şehri ve nüfusu sadece 18.000 (18 bin).  

Sonrasında ise ülkenin batısında, başkent Reykjavik yakınlarında 
bulunan Borgarnes’e kadar 310 kilometrel ik uzun bir yolculuk 
yapacağız!  

Yolculuğumuz sırasında İzlanda kültürünün çok önemli bir parçası olan 
çim çatıl ı evleri ziyaret edeceğiz.  

Glaumbaer bölgesi çok renkli durmuyor mu gerçekten?  

Akşam konaklama yapacağımız otele geçmeden önce Borgarnes’te mola 
vereceğiz. Borgarnes  başkente oldukça yakın, ülkenin batı sahillerinde 
yer alan çok şirin bir kasaba.  



Böylel ikle ülkenin güney,doğu,kuzey ve batıdaki en ünlü kasabalarını 
bit irmiş olacağız.  

Akşam konaklama yapacağımız çif t l ik evimizde yine kuzey ışıklarını 
izleyebilme şansımız olacak.  

 

 

7.GÜN / 14 MART 2018  

Sabah kahvalt ısının ardından  Deildartunguhver’e gideceğiz. Burası 
Avrupa’nın en güçlü kaplıca su kaynağı.  

 
De i ld a r tu ng u hve r  Te r ma l  Ka yna ğı  



Hraunfossar Şelalesi’nde fotoğraf molası verdikten sonra İzlanda’nın en 
büyük gölü Þingvallavatn’u gezeceğiz.  

Sonrasında UNESCO Koruma Alanı olan  Thingvell ir Mil l i  Parkı’na 
uğrayacağız.  

Bu nokta turumuz açısından oldukça önemli çünkü Avrupa ve Amerika 
kıtalarını oluşturan tektonik oluşum bu parkın içinde yer alıyor. Bu 
oluşum sayesinde Avrupa ve Amerika’ya aynı anda adım 
atabil iyorsunuz.  

Aynı zamanda 900’lü yıl larda kurulan ilk İzlanda Parlamentosu da bu 
parkın içinde yer alıyor.  

Gece konaklama başkent Reykjavik’te.  

Akşam şehir merkezinde konaklayacağımız güzel otelimiz.  Aynı 
zamanda bu ülkedeki son gecemiz, İzlanda gece hayatını keşfetmenin 

zamanı geldi 🙂  

 

 

 



8.GÜN / 15 MART 2018  

Öğlene doğru havalimanına transfer ve Reykjavik'ten Frankfurt 'a 
uçuşumuzu gerçekleşt ir iyoruz. Akşam 19:20'de Frankfurt 'a varışı 
takiben otel imize transferimiz olacak. Dileyenler otelde dinlenebilir.  
Dileyenler Frankfurt 'un en gözde  bölgesi Römer' i gezebil ir.  

Ertesi sabah 16.Mart.2018 sabah 11:00 uçağı i le İstanbul 'a dönüş.  

  

KUZEY IŞIKLARI HAKKINDA 

Kuzey Işıkları dünyada sadece 60 -72 Kuzey ve Güney enlemlerinde 
görülen nadir yansımalardır.  Bu yansımaların görülebilmesi için 
bulutsuz açık hava ve zif iri karanlık gerekl idir.  

İzlanda turu boyunca birden fazla kez kuzey ışıklarına tanık olabiliriz.  
Bunun sebebi ise adada ışık yoğunluğunun çok az olduğu bölgelerde 
çok fazla vakit geçirecek olmamızdır.  

NOT: Kuzey Işıkları nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağust os 
aylarında uzun gündüz sürelerinden dolayı gözlemlenememektedir.  
Gezimizin tarihi kuzey ışıklarını görmek açısından oldukça iyi bir 
tariht ir.  

 

GEZİ HAKKINDA ÖNEMLİ  NOTLAR 

-İzlanda Avrupa’nın en pahalı ülkesidir. Gerek konaklama, gerek tur 
ücretleri diğer Avrupa ülkeleri i le kıyaslanmayacak düzeydedir.  

- Bu gezimizde 8 gece sabah kahvalt ısı tur ücret ine dahildir.  

-Gezimiz boyunca kl imalı ve internetli  Mercedes minivan  i le tüm 
İzlanda’yı baştan sona kat edeceğiz.  

-Bu gezimizde ekstra bir tur ücret i bulunmamaktadır. Oldukça pahalı 
olan balina gözlemi, Blue Lagoon’da premium termal havuz keyfi  ve 
buzulda tekne turu f iyatımıza dahildir.  

-Bu gezimiz bütün seyahat otoritesi platformlardaki “İzlanda’da 
gezilmesi gereken yerler” l istelerinin tümünü kapsamaktadır.  

-Bu gezi “en detaylı İzlanda turu” olma özell iğini taşımaktadır.  



 

GEZİ SADECE 17 KİŞİ İLE SINIRLIDIR… 
 

İZLANDA HAVA DURUMU HAKKINDA 

İzlanda’da  Mart ayı hava sıcaklık ortalaması 10 derece. Hissedilen 
ortalama 3-4 derecedir. Geceleri sıcaklık 5 dereceye düşmektedir.  

Ekim ayı gerek yazınki turist yoğunluğunun azalması, gerek hava 
durumunun iyi olması gerekse de kuzey ışıklarının görülebil ir  
olmasından dolayı ziyaret etmek için en iyi aylardan biri  olarak kabul 
edil ir.  

 

FİYATA DAHİL OLAN HİZMETLER 

-İstanbul  –  Reykjavik –  İstanbul uçak bilet leri (Dileyenler uçak bi letlerini 
milleri  i le satın alabilmektedir )  Türk Havayolları + Lufthansa  Air  

-9 gün –  8 gece İzlanda’da rotamız üzerindeki otellerde sabah kahvalt ı 
konaklama  

-Programda belirt i len tüm mill i parklar , müzeler ve doğa alanları  

-Blue Lagoon termal havuz gir işleri (Premium giriş)  

-Husavik’te tekne i le balina gözlem turu  

-Avrupa’nın en büyük buzulunda tekne turu  

-Kuzey Işıkları turu  

-Reykjavik şehir turu  

-Programda belirt i len tüm şehir,  balıkçı köyleri turları  

-Tüm transferler  

-Seyahat sağlık sigortası  

 



FİYATA DAHİL OLMAYAN  HİZMETLER  

-15 TL Yurt dışı çıkış harcı  

-Şoför ve yerel rehber için bahşişler (Zorunlu değildir,  aldığınız 
hizmetin kal itesine göre sizin tarafınızdan belirlenir)  

-Akşam yemekleri   

 

İLETİŞİM:  

0554 959 82 00  NUMARALI TELEFONDAN İLETİŞİME 
GEÇEBİLİRSİNİZ…  

 

ÖDEME YÖNTEMLERİ  

ÇİFT KİŞİLİK ODADA KİŞİ BAŞI  2450 EURO  

TEK KİŞİ KONAKLAMA HALİNDE 3150 EURO'DUR.  

KREDİ KARTI PEŞİN FİYATINA 3 -5-9 EŞİT TAKSİTLENDİRME İMKANI 
BULUNMAKTADIR.  

 

ÖNEMLİ NOT  

BU GEZİ TÜRSAB 1020 LİSANSIYLA HİZMET VEREN BEYTUR 
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.  

TÜM ÖDEMELER İÇİN BEYTUR BAHÇEŞEHİR OFİSİNDEN DERYA 
HANIM İLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.  

 

 

 

 

 



GALERİMİZ 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPLARIMIZDAN KARELER 
İZLANDA GRUBU  

 



 

 

  

  



KÜBA 1 MAYIS 2016 GRUBU  

 

AFRİKA SAFARİ 2017 GRUBU  

 

BALİ SİNGAPUR TURU GRUBU  



 

AFRİKA SAFARİ 2016 GRUBU  

 

SRI LANKA - MALDIVLER GRUBU  



 

FİLİPİNLER YILBAŞI GRUBU  

 

FİLİPİNLER SÖMESTR GRUBU  



 

FİLİPİNLER KAPALI GRUP  

 

 


