
GÜN GÜN TUR PROGRAMI  

1.GÜN / 13 HAZİRAN  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.  

2.GÜN / 14 HAZİRAN 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.  

 

Gulfoss Şelalesi  



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 başından 
izleyeceğiz.  

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

 

Geysir –  Sular ortalama 10-15 metre yükselebiliyor  

 

3.GÜN / 15 HAZİRAN 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.  

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!  



Reynisf jara Plajı  

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!) 
kasabasını 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 buzul  turuna çıkacak ve 
buzulları yakından göreceğiz.  

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 / 16 HAZİRAN 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.  

Dettifoss Şelalesi  

5.GÜN / 17 HAZİRAN 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 bi ldiği 
bu bölgede “Duvarın Kuzeyi” sahneleri çeki lmektedir.  

Myvatn Gölü’nün muhteşem krater oluşumlarında zaman geçireceğiz.  

Çevredeki Námaskarð Çamur Havuzları’n ı, 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!  

6.GÜN / 18 HAZİRAN 2018  

Sabah kuzeyin başkenti için hareket! Akureyri ’ye hemen ulaşıyo ruz!  

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 ço k 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 a lan çok şirin bir kasaba.  

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

 

 

 

 



7.GÜN / 19 HAZİRAN 2018  

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

 

Deildartunguhver Termal Kaynağı  

 

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 / 20 HAZİRAN 2018  

Öğlene doğru havalimanına transfer ve Reyk javik' ten aktarmalı olarak 
İstanbul'a uçuyoruz.  

 


