
 

 

   

Islanti - saagojen saari 

luonto- ja opintomatka 19.-23.4.2020 (Su – To) 

Islanti on monessa suhteessa maataloustuotteiden osalta omavarainen. Maito, liha, vihannekset ja 

juurekset ovat tyypillisiä maatalouden tuotteita.  

 

Maidontuotanto on Islannissa edistyksellistä ja ammattimaista, tilojen automaatiotaso on korkea. 

Opintomatkamme aikana pääsemme tutustumaan Islannin maatalouteen suomea puhuvan maata-

lousalan asiantuntijan johdolla. Matkaohjelmassa on runsaasti sisältöä ja mielenkiintoisia vierailu-

kohteita.  

 

Islanti kiehtoo monipuolisuudellaan ja mystiikallaan. Matka tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tu-

tustua saaren maatalouteen, ystävällisiin ihmisiin sekä maukkaaseen ruokaan.  Islannin luonto on 

voimakas: kuumia lähteitä, jylhiä putouksia, jäätiköitä ja mannerlaattojen repeämiskohtia. Atlantti 

velloo saaren ympärillä ja salaperäiset, vehmaat laaksot löytyvät puolestaan saaren sisäosista. 

Tämä maa on täynnä vastakohtia! 

 



 

 

Matkaohjelma 

(muutokset ohjelmaan ja ammattikohteisiin pidätetään) 

1. päivä | Matkapäivä ja Blue Lagoon 

Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla kaksi tuntia ennen lennon lähtöä. Lentomme Reykja-

vikiin (Keflavikin lentoasemalle) lähtee klo 15.10 ja perille saavumme klo 15.45. Oppaamme on 

meitä vastassa lentoasemalla. Lentoasemalta matkamme jatkuu kohti pääkaupunki Reykjavikia. 

Omakustanteinen kahvi/ruokailutauko. Matkan varrella käymme geotermisessä Blue Lagoon -kylpy-

lässä. Alkuillasta majoitumme viihtyisään *** -tason hotelliin. Nautimme yhteisen tervetuloillallisen. 

 

2. päivä | Reykjavik tutuksi, meijerivierailu, maatilavierailut  

Aamiaisen jälkeen teemme lyhyen kaupunkikierroksen Reykjavikissa, jonka jälkeen lähdemme tutus-

tumaan meijeritoimintaan Selfossissa. Selfoss on nimetty Islannin meijerikaupungiksi, sijaitseehan 

siellä maan suurin meijeri. Meijerissä tuotetaan maidon lisäksi myös tunnettua islantilaista, rahkaa 

muistuttavaa, hapanmaitotuotetta Skyriä. Selfossissa kuulemme tämän meijerin toiminnasta ja tuo-

tannosta. Teemme päivän aikana 1-2 tilavierailua maidontuotantoon ja kalanjalostukseen/kasvatuk-

seen keskittyneille tiloille. Nautimme yhteisen lounaan päivän aikana. Palaamme hotellille illalla. 

 

3. päivä | Maatalous Borgafjördurin alueella ja Islannin maatalousyliopiston toiminta 

Aamiaisen jälkeen lähdemme päiväretkellemme Borgarfjördurin alueelle. Teemme oppaamme johdolla 

1 -2 maatilavierailua. Kuulemme päivän aikana myös Islannin maatalousyliopiston toiminnasta paikal-

lisen asiantuntijan esittelemänä. Nautimme päivän aikana lounaan. Palaamme illalla Reykjavikiin ja 

ilta on vapaata aikaa. 

 

4. päivä | Kultainen kierros saarella, luontokohteet  

Nautittuamme aamiaisen lähdemme tutustumaan Islannin luontokohteisiin. Teemme ns. Kultaisen 

kierroksen, jonka aikana näemme Gullfossin upean vesiputouksen, Geysir alueen kuumat lähteet sekä 

Thingvellirin kansallispuiston. Thingvellirin kansallispuistossa kiteytyy islantilaisten alkuhistoria ja nä-

emme mannerlaattojen liikehdinnän voimat. Palaamme alkuillasta hotellille ja nautimme yhteisen pää-

tösillallisen. 

5. päivä | Kotimatka   

Lähdemme hotellista aikaisin aamulla kohti Keflavikin lentoasemaa (nautimme aikaisen aamiaisen ho-

tellilla tai saamme aamiaispaketit mukaan). Lentomme Helsinkiin lähtee klo 07.30 ja perille saavumme 

klo 14.00. Matkamme on päättynyt, hyvää kotimatkaa! 

 

Lennot Helsingistä Icelandairilla 

FI343 19.4. Helsinki – Reykjavik kello 15.10 – 15.45  

FI342 23.4. Reykjavik – Helsinki kello 07.30 – 14.00  

 

Majoitus 

Frón Hotel 3* (tai vastaava)  

http://www.hotelfron.is/  

Viihtyisä ja moderni keskustahotelli Reykjavikissä palvelujen äärellä.  
 

           

 

http://www.hotelfron.is/


VAHVISTUS 

27.11.2019 

Matkakohde  

Matkan ajankohta 

Matkan kokonaishinta 

Islanti 

19.-23.4.2020 

1750 €/hlö jaetussa kahden hengen 

huoneessa kun ryhmässä minimi 26 

matkustajaa. 

Matkan hintaan sisältyy 

• Edestakaiset lennot turistiluokassa Icelandairilla Helsinki-Reykjavik-Helsinki

• Suomenkielisen oppaan palvelut perillä matkan ajan

• Ohjelman mukaiset kuljetukset kohteessa

• Majoituksen 3* -tason hotellissa aamiaisella

• Ohjelmassa mainitut ruokailut (ruokajuomana vesi), 2 x lounas ja 2 x illallinen

• Matkaohjelmassa mainitut vierailut

• Suomenkielisen oppaan palvelut alkaen / päättyen Reykjavik

Lisämaksusta 

• Yhden hengen huone (ilman huonekaveria matkustavan on otettava yhden hengen

huone)

Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimi-

tus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 

Maksuehto Ennakkomaksu 300 € / hlö ilmoittautumisen yhteydessä  

Hinnat perustuvat 20.8.2019 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutuminen 

edellyttää ryhmän minimikokoa 26. 

Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oikeuden 

Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. polttoaine-, viranomais- 

tai lentoverokustannusten noustessa.  

Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva hen-

kilökohtainen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja kuluttajavi-

raston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia matkailualan yleisiä 



valmismatka-ehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa kos-

kevien poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten ma-

joitusehtojen sekä matkakohteen  

tiedot matkan laskun liitteenä ja verkkosivuillamme www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityiseh-

dot/ 

Ystävällisin terveisin 

Arja Kuosmanen  

Kaupallinen johtaja  

Ryhmämatkatoimisto Kon-Tiki Tours 

Fredrikinkatu 25 A 10 (2.krs),  

00120 Helsinki  

Tel. +358 (0)45 1242002  

info@kontiki.fi  |  www.kontiki.fi  

Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätälöityjä ryhmämat-

koja eri teemoilla ympäri maailmaa.  Erikoisosaamistamme ovat luonto- ja lintumatkat sekä kulttuuri- 

ja wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaoppaiden johdolla. Senioriryhmiin erikoistunut Matka-

Seniorit-klubi ja metsä- ja maatalouden erikoismatkoja tekevä Trio Travels ovat myös tuotemerkke-

jämme.  Kon-Tiki palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja yhteistyössä valittujen medioiden 

kanssa.    

http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
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