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Suomen Kuvausmatkat oy

ISLANNIN KIERTOMATKA & LINNUT
23.5.-2.6.2023
Aika: 		
Kesto: 		
Ryhmäkoko:
Hinta: 		
Kohdemaat:

Ti 23.5.- Pe 2.6.2023
11 pv
7 henkilöä
4.800 eur
Islanti

* Sis. kansainväliset menopaluulennot Helsingistä.

Pääkohteita: Lintuvuoret & lunnit
		Vesiputoukset
		
Jäätikköjärvi ja -ranta
		
Geotermiset alueet
		Grimseyn saari
		Myvatn-järvi

Lennot:
Kansainväliset lennot:
		
* HEL - REYKJAVIK - HEL
		Kotimaanlennot: Akureyri-Reykjavik
		
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

		

Ruokailut:
Aamiainen sisältyy matkan hintaan.
		
Suomen Kuvausmatkat Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä 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. Sympaattisen näköiset lunnit ovat perustellusti Islannin ikonisia eläimiä, sillä jopa puolet maailman lunneista
saapuu kesäisin tänne pesimään. Matkan ajankohtana heinäkuun puolivälissä poikaset ovat juuri kuoriutuneet ja emojen ruoanhakumatkat 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 Thingvellirin kautta Geysireille ja Gullfossin putouksille. Yövymme ehkä maan kauneimman vesiputouksen, Seljalandsfossin lähellä ja voimme näin
tavoitella kuviin myös kesäyön tunnelmaa.
Etelärannikolla on lukemattomia toinen toistaan upeampia maisemakohteita, joissa yhdistyvät vesiputoukset, jäätiköt, vuoret, musta rantahiekka ja meri. Toukokuun lopulla kaikki muuttolinnut ovat jo saapuneet ja saamme seurata niin kahlaajien kiihteitä reviirihuutoja kuin juhlapukuisia vesilintuja.
Kohteet ovat myös hyvin monimuotoisia. Käymme jätikköristeilyllä, patikoimme vuoristoputouksille ja
etsimme parhaita asetuksia tallentaaksemme laavahiekalla sulavia timantteja, jääkimpaleita.
Matkareitti kulkee aivan Islannin itärannikon kautta ylängöille ja edelleen pohjoisrannikolle Husavikiin,
jossa pääsemme kokeilemaan onneamme valasretkellä.
Ainutlaatuisena saariretkikohteena matkalla on Islannin pohjoisin asuttu saari, Grimsey. Monet saapuvat tänne kokeakseen pohjoisen Napapiirin. Meitä houkuttelee enemmän saaren rikas ja monipuolinen
linnusto. Pääsemme kuvaamaan elämää tuhansien lunniparien yhdyskunnissa. Toisaalta saarella on
myös erittäin runsas kahlaajalajisto. Retkeily Grimseyllä on vapaamuotoista ja mahdollistaa myös omiin
kiinnostuksen kohteisiin syventymisen.
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, tutustumme Myvatnin eksoottiseen elämään. Alueella on erittäin
rikas vesilinnusto ja erityisesti seutu on tunnettu parhaana paikkana koskipaikoilla viihtyvien virta-allien
tarkkailuun. Toisaalta Myvatnin alueella on myös kiehtovaa geotermistä aktiivisuutta ja mielikuvitusta
herättäviä laavakivitarhoja.
Matka toteutetaan 15 hengen pienbussilla, ja matkustusväljyyden takaamiseksi otamme matkalle vain
7 asiakasta. Tämä mahdollistaa joustavan liikkumisen ja mahdollisuuden räätälöidä matkaohjelmaa kulloinkin säätilojen ja ryhmän toiveiden mukaan vielä myös matkan kuluessa.
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ISLANNIN KIERTOMATKA & LINNUT
23.5.-2.6.2023
Virallinen matkaohjelma. Muutokset ohjelmassa ja lentoreiteissä ovat mahdollisia.
Ti 23.5.2023 Helsinki – Reykjavik - Geysir
Matka alkaa Helsinki-Vantaan lentokentältä iltapäivälennolla Reykjavikiin.
HEL KEF 1510 1545
Keflavikin lentokentältä matkaamme aluksi Reykjavikiin. Voimme pysähtyä pääkaupungissa iltapäiväkahvilla, ja jatkamme sen jälkeen edelleen valoisassa kevätillassa
Strokkurin Geysirien alueelle. Kiinnostuksen mukaan teemme matkalla lyhyen pysähdyksen Thingvellirin geologisessa kansallispuistossa, jossa on myös linnustollisesti
rikkaita lampareita kaakkureineen.
Majoittuminen: Littli Geyrir
Ke 24.5.2023 Geysir - Seljalandsfoss - Skogafoss (A)
Ennen aamiaista halukkaat voivat jo kävellä aamuretkelle seuraamaan geysirien
purkautumista. Käymme aamiaisen jälkeen Gullfossin putouksilla ja lähdemme sen
jälkeen ajamaan etelärannikolle ja Seljalandsfossin putouksille. Kevät on parhaimmillaan, joten matkanteko aina välillä pysähtyy hyviin lintuhavaintoihin.
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Tavoitteena on saapua seuraavaan majapaikkaamme Skogafossille jo iltapäivän
alussa. Majoitumme aivan 60 metrin korkuisena jylisevän putouksen äärelle olevaan
hotelliin. Illalla vierailemme Islannin kuuluisalla mustalla hiekkarannalla ja upeissa
rantamaisemissa. Pääsemme tutustumaan ensimmäisiin lunniyhdyskuntiin rantajyrkänteillä. Monesti myös mustapyrstökuirit opastavat kulkuamme rantaniityillä.
Majoittuminen: Hotel Skogafoss
To 25.5.2023 Skogafoss - Hof (A)
Kartoitamme etukäteen kiinostusta lisäretkenä tehtävälle jäätikkökävelylle, joka on
mahdollista toteuttaa Skogafossin aamuna.
Kiinnostuksen mukaan voimme vierailla vielä uudelleen Vik i Myrdalin edustalla olevalla mustalla hiekkarannalla ja upeilla basalttikallioilla.
Tänään matkamme kuitenkin jatkuu Islannin suurimman jäätikön, Vatnajökulin läheisyyteen. Alati supistuva jäätikkö peittää edelleen lähes 8 % koko Islannin pinta-alasta.
Käytämme ajomatkan retkeilyyn ja vierailemme keveillä päiväkävelyillä kanjoneissa
ja putouksilla. Tai pysähdymme kuvaamaan, kun havaitsemme kiinnostavia lintukohteita.
Majoitumme Fosshotel Glacier Lagoon -hotelliin. Päivällisen jälkeen mahdollisuus iltaretkeen Svartifossin putouksille.
Majoittuminen: Fosshotel Glacier Lagoon
Pe 26.5.2023 Hof (A)
Auringonnousun aikaan lähdemme lunnikuvausretkelle Ingolfshofdin niemen suojelualueella. Linnustollisesti rikkaalla alueella on mahdollista vierailla vain opastetuilla
retkillä.
Päivän pääkohteena on Jökulsarlon jäätikköjärvi. Teemme tunnin pituisen jäätikköristeilyn osana kansainvälistä ryhmää. Valaistuksen ollessa parhaimmillaan Jokulsärlön
on yksi Islannin upeimmista maisemakuvauskohteista.
Keväällä alueella on myös vesilintuja, ja monesti mahdollisuus myös kirjohylkeiden
bongaamiseen.
Läheisellä Diamond beachillä puolestaan syvennymme mustalla laavahiekalla olevien
timanttien, jäälohkareiden, kuvaamiseen.
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La 27.5.2023 Hof - Mödruladur (A)
Aamulla voimme vielä vierailla uudelleen jäätikköjärvellä ennen kuin matkamme Islannin itäosia kiertäen sisämaahan. Aamupäivän kiehtovin retkikohde on Stokksnesin
niemimaan rannat ja niiden takana kohoavat jylhät vuoristot. Käytämme koko päivän
matkan tekoon pysähdellen aina välillä upeille maisemapaikoille.
Illalla majoitumme Islannin syrjäisellä ylängöllä olevaan retkeilymajaan.
Majoittuminen: Mödruladur
Su 28.5.2023 Mödruladur - Husavik (A)
Kiinnostuksen mukaan voimme jatkaa aamulla edelleen lintujen havainnointia tundramaisilla niityillä tai jatkaa jo varhain uusien vesiputousten, Dettifossin, maisemiin.
Saavumme lounasaikaan mennessä Islannin pohjoisrannikolle olevaan Husavikiin,
joka on Islannin tunnetuin valasretkikohde. Lähdemme iltapäivällä osana kansainvälistä ryhmää Skalfandin lahden alueella tehtävälle valasretkelle. Mahdollisuus valaiden näkemiseen on hyvä, vaikka takuuta siitä ei voidakaan antaa. Useimmiten
havaittavat lajit ovat ryhä- ja lahtivalaita.
Valasretken jälkeen vietämme vapaan illan Husavikissa.
Majoittuminen: Fosshotel Husavik
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Ma 29.5.2023 Husavik - Grimsey (A)
Aamulla matkamme jatkuu Akureyrin kautta Dalvikin satamaan, jossa ajamme auton
laivaan ja suuntaamme Islannin pohjoisimmalle asutulle saarelle, Grimseylle. Laivamatka kestää kolme tuntia. Pohjoisella Napapiirillä sijaitseva Grimsey on 5,3 neliökilometrin kokoinen saari, jolla asuu vakituisesti noin 60 asukasta. Grimseyllä ei
ole lainkaan villejä maapetoja, jonka ansiosta siellä pesii erittäin runsas linnusto,
mukaanlukien kahlaajia ja maalintuja. Grimsey on tunnettu myös lintujyrkänteistä,
joilla lunnien ohella tavataan myös ruokkeja ja kiisloja.
Majapaikkamme on aivan lintuvuorten vierellä, ja alueella on luvallista ja helppoa
retkeillä myös omatoimisesti. Käytössämme on kuitenkin auto, jolla voimme tutustua
etenkin eteläkärjen kauempana oleville rannoille.
Majoittuminen: Guesthouse Basar
Ti 30.5.2023 Grimsey (A)
Täysi retkipäivä Grimseyllä. Halukkaat voivat suunnata linturannoille jo ennen auringonnousua ja palata takaisin majataloomme aamiaiselle. Tarkempi päiväohjelma
sovitaan matkan aikana, ja halukkaat voivat liikkua alueella myös omatoisesti.
Saarella on käytössä yksi ravintola, jossa käymme sekä omakustanteisella lounaalla
että päivällisellä.
Majoittuminen: Guesthouse Basar
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Ke 31.5.2023 Grimsey - Dalvik - Myvatn (A)
Retkeilemme koko aamupäivän edelleen Grimseyllä. Lauttamuodollisuudet ovat sujuvia, joten voimme jatkaa retkeilyä saarella aina iltapäivällä olevaan laivamme lähtöön
saakka.
Olemme illan suussa takaisin Dalvikissa. Jatkamme illalla edelleen Islannin parhaille
vesilintualueille Myvatniin.
Majoittuminen: Skutustadir Guesthouse
To 1.6.2023 Myvatn (A)
Lähdeperäisellä Myvatn-järvellä on runsas pieneliöstö ja se ruokkii koko Euroopan
rikkainta vesilintulajistoa, jossa yhdistyvät niin pohjoiset ja eteläiset kuin itäiset ja
läntiset lajit. Oman ekosysteeminsä tarjoaa myös järvestä laskeva Laxa-joki, joka on
kuuluisa virta-alleistaan.
Toisaalta Myvatnin alue on tunnettu myös geotermisestä aktiivisuudesta. Vierailemme
Namafjallin kiehuvilla mutalähteillä ja maanalaisilla kuumilla lähteillä. Lisäksi seudulla on eksoottisia laavakivitarhoja.
Retkipäivän ohjelma muotoutuu ryhmämme kiinnostusten perusteella sekä upeista
lintukohteista, että myös geotermisistä nähtävyyksistä. Majapaikkamme on aivan Myvatnin parhaiden kohteiden keskellä.
Majoittuminen: Skutustadir Guesthouse
Pe 2.6.2023 Myvatn - Akureyri - Keflavik - Helsinki
Kierroksemme Islannissa on päättymässä ja tänään palaamme jo aamun varhaisina
tunneina Akureyrin lentokentälle. Paluumatka Suomeen alkaa Akureyristä klo 05.50.
Tämä kytkentälento lennetään poikkeuksellisesti suoraan kansainväliselle lentokentälle, jossa on yhteys Icelandairin suoralle lennolle Helsinkiin.
AEY KEF 0550 0640
KEF HEL 0730 1400
Saavumme takaisin Helsinkiin 2.6.2023 klo 14.00.

