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Reki nro 1. Reykjavík 

Opastettu kierros Reykjavikissa 

Kerrotaan  ja nähdään eri paikkoja kaupungissa 

Retken pituus n.  2,5 h                                                                                       Pris DKK. 100.oo kr. 



 

Retko nro 2. Þingvellir,  Geysir - Gullfoss     
Ajetaan Thingvellir kansallispuistoon ja nautitaan näköalasta, lyhyt 

kävelyreitti alueen läpi. Jatketaan matkaa Haukdalin kuumiille lähteille 

missä nähdään Geysir ja monta muuta kuumaa lähdettä ja toivon mukaan näemme myös miten kuuma 

vesi suihkuaa suoraan maasta. Tämän jälkeen jatketaan suureen vesiputoukseen nimeltä Gullfoss, 

missä nautitaan luonnosta ja syödään islantilaista lihakeittoa.                                                                       

Retki päättyy alkukohteeseen.                                                                             Pris DKK. 380 .oo kr. 
 

Retki päättyy alkukohteeseen.                                                                             Pris DKK. 380 kr. 



 

Retki nro 3. Krísuvík  ja Reykjanes 
Retki suuntaa kohti Suðurnesja. Aloitetaan ajamalla Kleifarvatniin ja Krísuvíkiin. Lyhyen pysähdyksen 

Jälkeen jatkamme Grindavíkur:n.  Siellä tutustutaan kalatehtaaseen jonka jälkeen syömme lounasta. 

Tästä jatketaan eteenpäin Reykjanesin niemimaalle, missä nähdään kuumien lähteiden Gunnuhver 

ja kävellään merenrantaan Reykjanesissa.  Jatkamme Sandvikiin, missä geologiset muodostumat Euroopan- ja 

Amerikka-mannerlevyjen myötä sijaitsevat.  On mahdollista kävellä näiden välistä.  Seuraavaksi tutustutaan 

Viikinkimuseoon lähellä. Pris DKK. 430 kr.                                    Pris      

Njardvíkin kaupunkia ja retki päättyy aloituskohteeseen Modfellsbæ:hen                    Pris DKK. 430.oo kr. 



  

Retki nro 4. Langjökull 

AjetaanThingvellir:n ja jatketaan Kaldadal:n kohti Langjökull- jäätikköä. 

Siellä siirrytään toiseen kulkuvälineeseen joka ryhmässä vie meidät ylös jäätikölle. 

Tämän jälkeen ajetaan  Húsafell:iin, missä nautitaan lounasta. Sen jälkeen jatketaan 

Reykholt:n lyhyellä pysähdyksellä matkan aikana ja edelleen Mosfellsbæ:hen 

5770 metriä pitkän  tunnelin läpi joka kulkee 165 metriä merenpinnan alapuolella. 

                                                                                                                    Pris DKK.  970.oo kr. 

 

 

  

      

      



Retki nro  5.  Þórsmörk 
Retki suuntautuu Þórsmörkin kansallispuistoon , johon on ajettava 

isojen, jäätiköiltä alkavien jokien halki. Kun saavutaan Þórsmörk:iin kävellään 

jotta saadaan hyvä näköala jäätikölle, vuoristoon ja jokiin. 

Ollaan Eyjafjallajökull jäätikön tuntumassa, joka on kuuluisa v. 2010 tulivuoripurkautumisestaan. 

Lounas nautitaan Þórsmörk:issa 

   

Pris DKK.  530.oo kr. 



Retki nro  6. Landmannalaugar 

 

Retki suuntautuu ylängölle, missä erämaa vastaanottaa meitä kaikessa värikylläisyydessään. 

Täällä voimme tehdä kävelyretken jonka jälkeen on mahdollisuus nauttia kylvystä luonnon 

kuumissa lähteissä. Lounaspaketti kuuluu retkeen. Retki päättyy lähtöpaikkaan. 

Pris DKK. 530.oo kr. 



Retki nro 7. Landeyjahöfn Vestmannaeyjar 
  

Retki suuntautuu Landeyjarhavn, joka sijaitsee etelärannikolla. Siitä mennään 

laivalla Vestmannaøerne (Pohjolan Pompei) Laivamatka kestää n. 20 minuuttia. 

Saarella on opastettu linja-autoretki, mutta myös laivaretki saarien ympäri. 

Lounas syödään saarella, jonka jälkeen astutaan laivaan. 

Lopuksi matkustetaan takaisin  Landeyjarhavn ja mennään linja-autolla takaisin  Mosfellsbæ:n. 
  

   

  

   

Pris DKK.  1030.oo kr. 



Retki nro 8. Hellisheiði / Hveragerði 
  

Retki suuntautuu voimalaitokseen, joka sijaitsee Hellisheidi:ä. Täällä saamme kuulla Islannin 

geologiasta ja miten voimalaitos pidetään käynnissä. Kuulemme myös miten he kokivat maan- 

järistykset, jotka ovat viime vuosina ravisuttaneet Islantia. Tämän jälkeen bussi  suuntaa kohti   

Sveifulhálsia, joka on geologinen maalämpöalue. Siitä jatkamme jalan Hveragerdiin. Kaupungissa 

näemme paljon kiinnostavaa. Retki jatkuu tästä kohti Mosfellsbæ:a. 

Lounaspaketti kuuluu retken hintaan. Pris DKK. 350.oo kr. 



                         

Retki nro 9. Hevosretki 
  

Menemme ratsastustilalle, josta saadaan ratsastuskypärät lainaksi. 

Teemme opastetun ratsastusretken. 

Pris DKK. 550.oo kr. 



1. Keflavík-Mosfellsbær 

 

Mahdollisuus retkeen joko lentokentälle lähtiessä tai 

saavuttaessa tulo- ja menopäivänä. Hinta ei ole tiedossa, 

mutta BARNLEK osallistujille luvataan erikoishintaa. 



Pris DKK. 1.800.oo kr. 

 

Osallistujahinta 

 
Sisältää koulumajoituksen ja  

ruoat neljälle päivälle, T-paidan  

ja tapahtumamerkin. 

 

(yöpyminen 9.7. lähtien 13.7. asti 

sekä illalliselta 9.7. aamiaiselle13.7.) 


