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Suomen Kuvausmatkat oy 

ISLANNIN KIERTOMATKA & LUNNIT 
11.-25.7.2021

Aika:   Su 11.- Su 25.7.2021
Kesto:   15 pv
Ryhmäkoko:   8 henkilöä 
Hinta:   4.380 eur
Kohdemaat: Islanti 

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä. 

Pääkohteita:  Lintuvuoret & lunnit
  Vestmanninsaaret 
  Vesiputoukset 
  Jäätikköjärvi ja -ranta
  Geotermiset alueet   
  Grimseyn saari 
  Valasristeily  

  
Ruokailut:  Aamiainen sisältyy matkan hintaan.
  

Lennot:  Kansainväliset lennot: 
  * HEL - REYKJAVIK - HEL  
  
Kohderyhmä:  Kaikki luonnosta kiinnostuneet. 
 
Vaativuus: Lähtijöiltä edellytetään normaalia 
  terveydentilaa. Retket eivät edellytä  
  tavanomaisesta poikkeavaa kuntoa.  
  
Lisätiedot:  info@kuvausmatkat.fi
  www.Kuvausmatkat.fi
  Puh. +358 400 191 348  tai
  +358 50 520 1827

Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston reki-
steröimä valmismatkanjärjestäjä, jolla on toiminnan 
edellyttämät vakuudet.  
Rek. nro 46/12/Mj. SMAL 42613.

 
Esitteen kuvat: Jouni Klinga
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Suomen Kuvausmatkojen Islannin kiertomatkalla kierrämme koko saarivaltion lunnien jäljillä. Sympaat-
tiset lunnit ovat perustellusti Islannin ikonisia eläimiä, sillä jopa puolet maailman lunneista saapuu ke-
säisin tänne pesimään. Matkan ajankohtana heinäkuun puolivälissä poikaset ovat juuri kuoriutuneet ja 
emojen ruuanhakumatkat mereltä pesäkoloille ovat aktiivisimmillaan. 

Lunnit ovat hyvä teema Islannin kiertomatkalle myös maisemallisessa mielessä. Niiden jäljillä tulemme 
kiertämään maan kiehtovimmat luontokohteet unohtamatta vierailuja Islannin ulkosaarilla. 

Matka käynnistyy perinteisen Kultaisen kolmion reitillä Pingvellirin kautta Geysireille ja Gullfossin pu-
touksille. Yövymme ehkä maan kauneimman vesiputouksen, Seljalandsfossin lähellä ja voimme näin 
tavoitella kuviin myös kesäyön tunnelmaa. 

Tehtyämme yhden yön retken Vestmanninsaarten tulivuorimaisemiin jatkamme matkaa etelärannikkoa 
seuraten itään. Etelärannikolla on lukemattomia toinen toistaan upeampia maisemakohteita, joissa yh-
distyvät vesiputoukset, jäätiköt, vuoret, musta rantahiekka ja meri. 

Etelärannikon kohteet ovat myös hyvin monimuotoisia. Vierailemme yksityisretkellä syrjäisellä lunnien 
suojelualueella, patikoimme vuoristoputouksille ja etsimme parhaita asetuksia tallentaaksemme laava-
hiekalla sulavia timantteja, jääkimpaleita. Matkareitti kulkee aivan Islannin itärannikolle Borgarfjörouriin, 
ennen kuin suuntaamme sisämaan kuumaisemien halki Myvatnin geotermisille kohteille. Kiertomatkan 
huilipäivää vietetään Husavikin rantakaupungissa valasretkeilyn merkeissä. 

Matkan toisena saariretkikohteena on Islannin pohjoisin asuttu saari, Grimsey. Monet saapuvat tänne 
kokeakseen pohjoisen Napapiirin. Meitä ehkä silti houkuttelee enemmän saaren rikas ja monipuolinen 
linnusto. Pohjoisrannikkoa myötäilevällä paluumatkalla vierailemme maisemallisten kohteiden lisäksi 
myös harmaahylje-yhdyskunnassa. Snaefellsnesin nimellä odottelemme iltavaloja Kirkjufellin ikonisessa 
putousmaisemassa ennen kuin kierroksemme sitten sulkeutuu takaisin pääkaupunkiin.

Matka toteutetaan 15 hengen pienbussilla, ja matkustusväljyyden takaamiseksi otamme matkalle kor-
keintaan 8 asiakasta. Tämä mahdollistaa joustavan liikkumisen ja mahdollisuuden räätälöidä matkaoh-
jelmaa kulloinkin säätilojen ja ryhmän toiveiden mukaan vielä myös matkan kuluessa. 
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Virallinen matkaohjelma. Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia. 

Su 11.7.2021 Helsinki – Reykjavik

Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä aamulennolla Reykjavikiin. 

Alustava lentoreitti: 
HEL KEF 0745 0835 

Koronaepidemiasta johtuen lentoreittiin ja aikatauluihin voi tulla muutoksia. 

Vietämme ensimmäisen iltapäivän Reykjavikin ympäristössä. Tämä toimii samalla 
myös varapäivänä, jos lentoreittien muutoksista johtuen saapuminen Reykjavikiin 
olisi vasta iltapäivällä. 

Majoittuminen: Hilton Reykjavik Nordica tai vastaava. 

Ma 12.7.2021 Reykjavik - Geysir - Seljalandsfoss (A) 

Aamiaisen jälkeen aloitamme kiertomatkan Islannin upeissa luontokohteissa. 

Aamulla retkeilemme Pingvellirin geologisessa kansallispuistossa, jossa on nähtävis-
sä Euraasian ja Pohjois-Amerikan välinen repeämälaakso. 

ISLANNIN KIERTOMATKA & LUNNIT
11.7.-25.7.2021
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Kiertomatka toteutetaan omalla pienbussilla, joka mahdollistaa ohjelman räätälöin-
nin ja pysähdysten tekemisen myös matkan kuluessa esille nousevien kiinnostusten 
mukaan. Islannin pakollisia nähtävyyksiä ensimmäisenä retkipäivänä on Strokkurin 
Geysiiri ja muut geotermiset ilmiöt. 

Islanti on kuuluisa toinen toistaan vaikuttavimmista vesiputouksista. Ensimmäinen 
massiivinen vesiputous matkallamme on Gullfoss. 

Vietämme koko päivän upeissa retkikohteissa ja illaksi ajamme Seljalandsfossin alu-
eelle. Majoitumme lähellä putousta olevaan hotelliin ja sään salliessa voimme odo-
tella tunnelmallisia iltavaloja putouksen äärellä. 

Majoittuminen: Hotel Selja 

Ti 13.7.2021 Seljalandsfoss - Vestmanninsaaret (A)

Seljalandsfoss on yksi Islannin kuvauksellisimmista vesiputouksista ja tarvittaessa 
palaamme alueelle vielä uudelleen aamulla. Lisäksi vierailemme myös Skogafossin 
putouksilla massiivisella 60 metristä jyrisevällä putouksella. 

Keskipäivällä suuntaamme auton kanssa lyhyelle lauttamatkalle Vestmanninsaarille, 
joilla on myös reilun 4 000 asukkaan pieni kaupunki. Saarella pääsemme tutustu-
maan vuonna 1973 purkautuneen Eldfell-tulivuoren karuihin laavakenttiin. Suurim-
man kiinnostuksen kohteena ovat kuitenkin Vestmanninsaarten lunnikalliot. Saaren 
jyrkillä rinteillä asustaa joidenkin arvioiden mukaan jopa pari miljoonaa lunniparia. 
Suuri osa pesistä on hyvin vaikeasti saavutettavissa paikoissa, mutta tiedossamme 
on myös kohteita, joissa meillä on mahdollisuus päästä hyville kuvausetäisyyksille. 
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Matkamme ajankohtana lunnien poikaset ovat jo kuoriutuneet ja emot kantavat ah-
kerasti kaloja mereltä kotikololle. 

Majoittuminen: Hotel Vestmannaeyjar

Ke 14.7.2021  Vestmanninsaaret - Vik i Myrdal (A) 

Aamulla jatkamme retkeilyä Vestmanninsaarilla. 

Keskipäivällä palaamme takaisin mantereelle ja jatkamme matkaamme eteläistä 
rannikkoa myöten itään. Seuraava tukikohtamme on Vik i Myrdalin kylä, josta käsin 
tutustumme iltapäivällä ja illalla erittäin kuvauksellisiin rantakohteisiin. 

Majoittuminen: Hotel Vik i Myrdal 

To 15.7.2021  Vik i Myrdal - Hof (A) 

Vikin rannat tarjoavat upeita kuvauskohteita seurata auringonnousun valoja. Lisäksi 
itse kylän raitilta löytyy myös kiehtovia kulttuurimaisemia. 

Aamiaisen jälkeen matkamme kuitenkin jatkuu Islannin suurimman jäätikön, Vatnajö-
kulin läheisyyteen. Alati supistuva jäätikkö peittää edelleen lähes 8 % koko Islannin 
pinta-alasta. 

Iltapäivällä retkeilemme Skaftafellin alueella ja kiinnostuksen mukaan patikoimme 
myös Svartifossin putouksille. 

Majoittuminen: Fosshotel Glacier Lagoon 
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Pe 16.7.2021 Hof (A)

Auringonnousun aikaan lähdemme yksityiselle lunnikuvausretkelle Ingolfshofdin nie-
men suojelualueella. Linnustollisesti rikkaalla alueella on mahdollista vierailla vain 
opastetuilla retkillä. Olemme varanneet aamuksi yksityisen retken, jolloin voimme 
käyttää enemmän aikaa myös kuvaamiseen. 

Iltapäivän pääkohteena on Jökulsarlon jäätikköjärvi. Valaistuksen ollessa parhaim-
millaan tämä voi olla yksi Islannin upeimmista kuvauskohteista maisemakuvaajille. 
Rannoilla tapahtuvan retkeilyn ohella ennakkoon on varattavissa lisäretkenä myös 
jäätikköjärvellä kumiveneellä tehtävä jäätikköretki. 

Läheisellä Diamond beachillä puolestaan syvennymme mustalla laavahiekalla olevien 
timanttien, jäälohkareiden, kuvaamiseen. 

La 17.7.2021 Hof - Borgarfjördur (A)

Aamulla voimme vielä vierailla uudelleen jäätikköjärvellä ennen kuin matkamme sit-
ten jatkuu jylhiä rantateitä Islannin itäosissa olevaan Borgarfjördurin kalastajakylään. 
Käytämme koko päivän matkan tekoon pysähdellen aina välillä upeille maisemapai-
koille. 

Illalla vierailemme jälleen uusissa lunniyhdyskunnissa. Joskus lähes koko yhdys-
kunta voi olla kaukana ulkomerellä kalassa. Toisinaan kalastusmatkoilta kotikoloille 
palaavat lunnit hallitsevat puolestaan jatkuvasti ilmatilaa. Vierailemalla useammas-
sa yhdyskunnassa parannamme mahdollisuuksia, että ainakin jossakin kohteessa 
pääsemme myös hyviin kuvausasemiin. Luonnollisesti myös Islannin vaihteleva sää 
asettaa aina oman haasteensa tarkkailulle. 

Majoittuminen: Bladbjörg Guesthouse 

Su 18.7.2021 Borgarfjördur - Myvatn (A)

Matkamme jatkuu seuraavaksi Islannin sisämaahan ja osin myös vuoristoisiin kuu-
maisemiin. Lounastauon jälkeen iltapäivällä vierailemme jälleen uudella tavalla vai-
kuttavilla Dettifossin vesiputouksilla. 

Myvatnin alue puolestaan on tunnettu geotermisestä aktiivisuudesta. Iltapäivän lo-
pulla kohteina ovat rikin värjäämät pikkupurot ja kuplauttelevat mutalähteet. Alueella 
on monia eksoottisia retkikohteita, jonka vuoksi jäämme alueelle yöksi ja jatkamme 
retkeilyä vielä seuraavana aamuna. 

Majoittuminen: Sel-Hotel Myvatn
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Ma 19.7.2021 Myvatn - Husavik (A)

Aamulla jatkamme retkeilyä uusissa geotermisissä kohteissa. Toisaalta kiinnostuksen 
kohteena ovat myös kosteikkolinnut, vaikka vesilintujen pesinnän osalta paras pesi-
mäaika alkaakin olla jo ohitse. 

Iltapäivällä vierailemme Godfossilla ja illaksi saavumme Husavikin viehättävään ran-
takaupunkiin. 

Majoittuminen: Fosshotel Husavik 

Ti 20.7.2021 Husavik (A)

Husavik on Islannin tunnetuin valasretkikohde. Lähdemme aamun ensimmäisillä vuo-
roilla osana kansainvälistä ryhmää Skalfandin lahden alueella tehtävälle valasret-
kelle. Mahdollisuus valaiden näkemiseen on hyvä, vaikka takuuta siitä ei voidakaan 
antaa. Useimmiten havaittavat lajit ovat ryhä- ja lahtivalaita. 

Valasretken jälkeen vietämme intensiivisen kiertomatkan jälkeen vapaata iltapäivää 
Husavikissa. Halukkailla on silti mahdollisuus ilmoittautua lisäretkenä iltapäivällä 
tehtävälle uudelle valasretkelle. Valaiden suhteen paras keino hyvän onnen kasvat-
tamiseksi on toistojen lisääminen. Valasretket ovat normaalisti loppuunmyytyjä, joten 
iltapäivän retken varaamismahdollisuutta ei voi taata enää samana päivänä, jos va-
rausta ei ole tehty etukäteen. Muista omatoimisista retkikohteista kannattaa mainita 
Husavikissa kävelymatkan päässä hotelliltamme oleva valasmuseo. 

Majoittuminen: Fosshotel Husavik 

Ke 21.7.2021 Husavik - Grimsey (A)

Aamulla matkamme jatkuu Akureyrin kautta Dalvikin satamaan, jossa ajamme auton 
laivaan ja suuntaamme Islannin pohjoisimmalle asutulle saarelle, Grimseylle. Laiva-
matka kestää kolme tuntia. Pohjoisella Napapiirillä sijaitseva Grimsey on 5,3 neliö-
kilometrin kokoinen saari, jolla asuu vakituisesti noin 60 asukasta. Monet saapuvat 
tänne ottamaan selfiet napapiirin maamerkillä, mutta meille ehkä suurempana hou-
kutuksena on saaren rikas linnusto. Grimseyllä ei ole villejä maapetoja, jonka ansiosta 
siellä pesii runsaasti myös kahlaajia ja maalintuja. 

Grimsey on tietenkin tunnettu myös lintujyrkänteistä, joilla lunnien ohella tavataan 
myös esimerkiksi ruokkeja. Majapaikkamme on aivan lintuvuorten vierellä, ja alueel-
la on luvallista ja helppoa retkeillä myös omatoimisesti. Käytössämme on kuitenkin 
myös auto, jolla voimme tutustua etenkin eteläkärjen kauempana oleville rannoille. 

Majoittuminen: Guesthouse Basar 
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To 22.7.2021 Grimsey - Siglofjord (A)

Halukkaat voivat suunnata linturannoille jo ennen auringonnousua ja palata takaisin 
majataloomme aamiaiselle. Lauttamuodollisuudet ovat sujuvia, joten voimme jatkaa 
retkeilyä saarella aina laivamme lähtöön saakka iltapäivällä. 

Olemme illan suussa takaisin Dalvikissa ja ajelemme jyrkillä rinneteillä vielä yöksi 
pääsaaren pohjoiskärkeen Siglofjordiin. Grimseyn aktiivisen retkivuorokauden jälkeen 
on mukava rentoutua Siglo Hotellin pittoreskissä miljöössä ja kuumilla altailla. 

Majoittuminen: Siglo Hotel 

Pe 23.7.2021 Siglofjord - Snaefellsnes (A)

Rauhallisen aamun jälkeen jatkamme Islannin pohjoisrantojen kiertelyä. Matkalla 
teemme pysähdyksiä kiehtoville maisemakohteille. Yksi näistä on rantavedestä ko-
hoava kuvauksellinen kalliomuodostelma. Lisäksi vierailemme myös yhdessä harmaa-
hyljekoloniassa, vaikka hylkeiden kuvaaminen kohteessa vaatiikiin aina hyvää onnea. 

Illaksi saavumme Snaefellsnesin niemimaalle. Hyvän sään vallitsessa voimme suun-
nata vielä päivällisen jälkeen seuraamaan iltavaloja Kirkjufellin putouksilla. Niemi-
maan maisemat ovat pitkän Islannin kiertomatkan jälkeen jälleen eri tavalla säväh-
dyttäviä. 

Majoittuminen: Kast Guesthouse tai vastaava
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La 24.7.2021 Snaefellsnes - Reykjavik (A)

Aamupäivän ajan jatkamme retkeilyä Snaefellsnaesin kohteisiin. Säätilan ja ryhmän 
kiinnostuksen mukaan lähdemme sitten iltapäivän puolella paluumatkalle kohti pää-
kaupunkia. 

Olemme Reykjavikissa iltapäivän lopulla ja majoitumme jo tuttuun Hilton Reykjavik 
Nordicaan. 

Majoittuminen: Hilton Reykjavik Nordic

Su 25.7.2021 Reykjavik - Helsinki (A)

Alustavan lentoaikataulun mukaan paluumatkamme Helsinkiin lähtee heti aamiaisen 
jälkeen. 

KEF HEL 0925 1550 

Lentoaikatauluun ja -reittiin voi tulla edelleen muutoksia, joten kotimaan yhteyksien 
varaaminen kannattaa tehdä vasta hetki ennen matkan alkua. 




