Пътешествие до Исландия
Примерна програма, реално изпълнена от наш клиент

Този pdf документ е предназначен за разпечатване, поради което не съдържа снимки
и други графични елементи. Същата програма може да видите в нашия сайт, но
обогатена със снимки, видео и карти: http://thousandvoyages.com/tours/
icelandsample/
Тази програма може да бъде разглеждана само от хора, които имат линк към нея
т.е тя не е публична. Тази програма е само за лично ползване и не може да бъде
разпространявана свободно без знанието на агенция "Хиляда Пътешествия" и/
или препродавана.
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Предимства на организираното от нас индивидуално пътуване
1. Организиране цялостната логистика на Вашето пътуване или на части от него;
2. Получавате пълен пакет документи (вижте съответната секция на този документ);
3. Удобна и лесна политика за възстановяване на платените средства (вижте
съответната секция на този документ);
4. Включена информация за настоящата епидемиологична обстановка в избраната
дестинация, както и за възможните ограничителни мерки (вижте съответната
секция на този документ);
5. По време на индивидуалното пътуване служител на фирмата ще е на
разположение по телефона за спешни нужди или допълнителни услуги;
Каква е целта на примерната програма за Исландия
Програма подобна на тази ще бъде включена в пакета документи за Вашето
индивидуално пътуване до всяка точка на света, независимо дали посещавате една
дестинация или пътуването е вид пътешествие, включващо няколко дестинации,
места и забележителности.
Документи, които получавате
Финалният пакет документи за Вашето пътуване ще съдържа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Подробна програма, подобна на тази;
Договор за индивидуално пътуване;
Фактура за платените средства;
Пътни документи като например: ваучери за хотели и екскурзии, самолетни
билети, билети за градски транспорт, входни билети за забележителности и други
в зависимост от конкретното пътуване;
Подробна Google карта с отбелязани всички хотели и забележителности;
Кратка информация за актуалната епидемиологична обстановка във връзка с
вирусната криза и възможните ограничителни мерки (виж повече в съответната
секция на този документ);
Условия за възстановяване на вече заплатени средства (виж повече в съответната
секция на този документ);
Задължителната застраховка “Помощ при пътуване”, по желание застраховката
“Отмяна на пътуването”, както и всяка друга застраховка, която би била
релевантна (например за по-приключенски пътувания е добре да се сключи и
застраховката World Nomads (виж повече в съответната секция на този документ);
Всички останали документи, които ще са Ви необходими, за да осъществите
пътуването.

Кратка инфорамация за актуалната епидемиологична обстановка и
възможни ограничителни мерки за влизане в Исландия
Тази информация е актуална към дата 17 юни 2020. Подобна информация ще бъде
предоставена за всяка дестинация, до която пътувате.
1. Попълва се онлайн форма преди пътуването с данни за имена, хотели и прочие
(това можем да направим и ние);

2. Препоръчително е да се свали мобилното приложение Rakning C-19 (ще бъде
предоставен актуален линк за сваляне на приложението);
3. След пристигане на летището се извършва задължителен тест за Covid-19 (100
евро), след което го напускате и отивате в хотела;
4. В рамките на деня или на следващия ден през мобилното приложение получавате
резултата. Ако сте позитивен/а получавате и телефонно обаждане. Молят Ви да се
явите за още тестове. Ако и те са положителни, т.е грешка в първия диагностичен
тест няма, то значи в момента сте болен и се налага самоизолация в специални
изолационни места, което е безплатно, както и лечението.
5. Ако ваш съсед в самолета е тестван позитивно, специалният отдел, който се
занимава с проследване на пътя на инфекцията, може да стигне до Вас и да Ви
помоли да се самоизолирате, тъй като сте били близо до инфектиран последните
два дни;
6. Добра идея е да си направите тест 2 дни преди пътуването в България, за да сте
наясно дали сте с активна инфекция. Обяснения за видовете тестове и къде се
правят с цени: https://www.actualno.com/healthy/kyde-mojem-da-si-napravim-testza-koronavirus-spisyci-news_1451857.html ; Списък на лаборатории за тестове с
цени: https://ramuslab.com/spisak-adresi-ramuslab-covid19-koronavirus/
Цялата процедура към днешна дата на английски език: https://www.landlaeknir.is/
servlet/file/store93/item41745/Passengerinfo.pdf
Политика за възстановяване на средства
Важно: Условията описани тук важат за конкретното примерно пътуване до
Исландия. За други пътувания тези условия може да са различни.
А) Отмяна на пътуването по причина идваща от участника (например здравословни
причини):
1. Фирма “Хиляда Пътешествия” ще възстанови 100% от средствата за програмата в
Исландия;
2. Самолетните билети - на възстановяване подлежат само неизползваните
летищни такси в размер на хххх евро. За смяна с други дати - хххх евро.
Възможно е и да има доплащане за разлика в ценовите класи.
3. Връщане на цялата сума и за пътуването в Исландия и за самолетните билети при
сключена застраховка “Отмяна на пътуването” (виж съответната секция от този
документ)
Б) Отмяна на пътуване в случай събития от глобален характер, по подобие на
кризата с корона вируса през пролетта на 2020:
1. Фирма “Хиляда Пътешествия” ще възстанови 100% от средствата за програмата в
Исландия;
2. Принципно авиокомпаниите биха предложили следните (или подобни)
варианти: промяна без глоба по нови дати на пътуване; може да се оставят
отворени билетите и на по-късен етап, в рамките на едногодишната валидност, да
се преиздадат за нови дати; може да се поиска връщане, но процедурата по
връщането на парите ще отнеме мин 3 месеца.
Застраховката “Отмяна на пътуване” не покрива разходи предизивкани от внезапни
глобални кризи, като вирусната епидемия от пролетта на 2020. Тя е валидна и се

сключва само за покриване на рискове свързани с лични причини, като например
заболяване и други. Повече информация за тази застраховка ще намерите в
съответната секция.
Застраховки
1. Ще бъде предоставена задължителната застраховка “Помощ при пътуване”.
2. По желание може да бъде сключена застраховката “Отмяна на пътуването”. В
случай на заболяване например или позитивен тест за Covid-19, два дни преди
полета до Исландия средствата за програмата в Исландия и самолетните билети
се възстановяват на 100 % в случай, че имате сключена застраховка “Отмяна на
пътуването”. Ако примерно цялата сума е 1,740 евро (програмата в Исландия +
самолетните билети), то застраховката е 2 % от тази сума или 60 евро. В случай,
че се наложи да останете изолиран/а за 2 седмици в Исландия, застраховката
покрива 2 допълнителни нощувки до 200 лева общо + възстановява сумите за
неизползваните самолетни билети. При условие, че изолацията е безплатна,
осигурена от исландците, то финансовите загуби се свеждат до минимум. Може
да се застраховат отделно само самолетните билети или само програмата ви в
Исландия. Условията на застраховката и цените на “Армеец” - https://armeec.bg/
bg/insurances/otmqna-na-pytuvane
3. За по-приключенски пътувания е добре да се сключи и застраховката World
Nomads - https://www.worldnomads.com/eu/ )
Фирма “Хиляда Пътешествия” има сключена застраховка “Отговорност на
туроператора” с валидност до юни 2021 година.
Основна информация за индивидуалното ви пътешествие до Исландия
Тази програма е действително изпълнена от клиент на агенцията
Дати: ххххх;
Продължителност: ххххх;
Цена: ххххх евро (ххххх лева при курс 1.96 лева за евро);
Цената включва (тази секция е различна за всеки случай, тук е даден
само пример): трансфери от и до летището; 6 нощувки в самостоятелна стая с
включени закуски в хотел близо до центъра на града (Reykjavík Hostel Village);
екскурзия до Златния триъгълник в Исландия; екскурзия до южните брегове на
острова; екскурзия за Северното сияние; eкскурзия до полуостров Snaefellsjokul,
планината Kirkjufell и плажа Djúpalónssandur (около 12 часа); застраховка Асистанс
на стойност 10,000 евро.
Цената не включва (тази секция е различна за всеки случай, тук е даден
само пример): самолетни билети София-Рейкявик-София (*); закуски; обяди и
вечери; други разходи от личен характер.
(*) Самолетни билети. Самолетните билети могат да бъдат включени в общата
цена или могат да се закупят по отделно от сайта на авиокомпанията, особено ако
става дума за ниско-тарифна авикомпания. Тук за примера са дадени цените на
самолетните билети отделно.
Полетите София- Лондон - София
Wizz + Easyjet - без смяна на летище в Лондон.
София - Лондон Лутън 06:35 – 08:05

Лондон Лутън - София 21:25 – 02:30
Цена на билет с ръчен багаж до 10 кг + 1 куфар до 23 кг чекиран: 111.00 евро
Полетите Лондон - Рейкявик - Лондон
Лондон Лутън 14:00 до Рейкявик 17:05
Рейкявик 11:40 до Лондон Лутън 14:35
Цена на билет с ръчен багаж + 1 куфар до 20 кг чекиран: хххх евро.
Програма
Ден 1 Пристигане в Исландия
София 06.35 - Лондон Лутън 08.05 (WizzAir).
Лондон Лутън 14.00 - Рейкявик 17.05
Следва трансфер с автобус до хотела Reykjavík Hostel Village. Автобусите се намират
пред летището. Показвате ваучера и това е всичко. Автобусът ще спре на
централната автогара. Необходимо е да кажете на шофьора или уредника, че отивате
до Reykjavík Hostel Village и те ще ви посочат друг автобус (или ще останете в този),
който ще ви отведе до хотела. Така е уреден трансферът за всички, които пристигат в
Исландия.
Тъй като ще пристигнете по-късно следобед, няма да има никой на рецепцията. На
вратата има устройство, на което набирате код 1155 - вратата се отваря, влизате,
намирате срещу вратата един плик с името с ключа от стаята и …това е. На другата
сутрин, когато дойде рецепционистката, просто се регистрирате.
Ден 2 Рейкявик
Днес целият ден имате на разположение за разглеждане на града. По-долу са
посочени няколко линка с интересна информация.
Източници на информация за Рейкявик:
Статия за града на български език: http://www.izlitane.com/gallery/рейкявик/
Тук има изброени някои от забележителностите в града на англ език: https://
www.tripadvisor.com/Attractions-g189970-Activities-Reykjavik_Capital_Region.html
Тук има 15 съвета за кратък престой в Рейкявик на англ език: http://
www.theinspiredhostess.com/travel/72-hours-in-reykjavik-top-15-tips
Ден 3 Златен триъгълник - Националния Парк Þingvellir; Gullfoss и Geysir
В 9.30 ще дойде буса пред хотела за екскурзията до така наречения “Златен
триъгълник”. Бъдете пред хотела в 09.00. Във ваучера има указания, телефон и друга
информация. Тази екскурзия включва следните най-важни забележителности в
Исландия: Националния Парк Þingvellir; Gullfoss и Geysir.
Националният Парк Þingvellir, място с характерен почти извънземен пейзаж,
намиращо се под защитата на UNESCO. Това е също така и историческо място, тъй
като тук е бил основан исландският парламент през 930 година.

Националният парк Þingvellir е известен с много ясно видимата граница между двете
тектонически плочи - евразийската и северно-американската. Хората се разкрачват
между двете скални маси за снимка…с единя крак в Америка с дргия в Европа. Това е
на практика гребена на така наречения The Mid-Atlantic Ridge (MAR), който е част от
най-голямата планина в света разположена по дъното на Атлантическия океан.
Продължавате с буса към Gullfoss или така нареченият “златен” водопад. Той се
счита за най-впечатляващия в Исландия, тъй като водите на река Hvítá се
сгромолясват от височина 32 метра в дълбока пропаст.
Следва Geysir - място богато на гейзери, от които извира вода на всеки няколко
минути. В момента на изригването всички снимат като луди, други ръкопляскат.
Ден 4 Екскурзия до полуостров Snaefellsjokul, планината Kirkjufell и
плажа Djúpalónssandur (около 12 часа)
Бусът ви взима от една спирка в близост до хотела (BUS STOP #11 | Austurbær). Ето от
този сайт (https://www.travelreykjavik.com/reykjavik-bus-stops ) ще видите всичките
12 основни спирки в Рейкявик. Ще видите и номер 11, която е в близост до вашия
хотел. Питайте рецепционистката в хотела къде е спирката, тя ще ви я посочи…
много е близо до хотела. Бъдете там в 07.30 сутринта. Бусът ще ви вземе от там.
Тръгването е обявено за 08.00, но е необходимо да бъдете там поне 30 мин преди
това.
Следва полуостров Snæfellsnes. Районът става известен чрез филма “Пътуване до
центъра на Земята”, който е сниман там заради уникалната природа и заради
гледките към глетчера Snæfellsjökull. Самият глетчер също ще може да се види и
снима, но без ходене до него. Продължавате с буса към планината Kirkjufell. Обядът е
предвиден в старото рибарско село Hellnar (не е включен в общата цена). Ще имате
спирка и в още едно старо рибарско село - Arnarstapi, от където ще имате разходка по
плажа Djúpalónssandur. Бусът ви връща до Вашия хотел.
Ден 5 Водопади, глетчери и черния плаж в Южна Исландия
Днес имате друга екскурзия до едни от най-красивите места в Исландия, които са
разположени юго-източно от столицата (10 часа). Началото е 8.00 сутринта. Трябва
да сте пред хотела около 30 мин преди това (около 07.30), за да чакате буса. Ще
пътувате покрай южния бряг на острова. Ще видите вулкана Eyjafjallajökull и
глетчера Sólheimajökull.
После продължавате с буса към черния плаж Reynisfjara, където ще се разходите
сред странните скални образования, пещери и стръмни пропасти. Легендата
разказва, че тези странни черни скали са всъщност тролове, които са се опитвали
през ноща да стигнат до сушата откъм морето. Тъй като не им стигнало времето,
слънчевата светлина сутринта ги е замръзила в тези скални форми.
Ще спрете с буса до водопада Seljalandfoss, където може да се разходите зад водната
стена на самия водопад - определено весело преживяване.
На връщане към столицата ще посетите и водопад Skogafoss.

Ден 6 Рейкявик
Цял ден имате за града отново. Има обществени басейни, които са сравнително
евтини, така че може да идете на басейн. По желание някои от тях ще бъдат
отбелязани на картата.
Ден 7 Полети към София
Днес имате трансфер към летището. Той е насрочен за 08.30 сутринта, но вие трябва
да сте поне около 30 мин преди това пред хотела, за да чакате автобуса.
Следва полет до Лондон 11:40 пристига в 14:35. После Лондон 21:25 - София 02:30.
Хотели
Тази секция описва всички хотели, които сме избрали за вас и за Вашето пътуване.
Тя ще съдържа снимки, адреси и информация как да стигнете до тях.
Име на хотела: хххххх;
Как да стигнем до хотела от летището: Подробно описание как става това;
Точен адрес и телефон: ххххххххх;
Локация: ако ползвате този документ на своя iPad, iPhone или компютър, ще има
линк, който ще отвори Google карта с местонахожднието на хотела.
Снимки на хотела: http://thousandvoyages.com/galleries/хотел-в-рейкявик/
Местонахождението на хотела ще бъде отбелязано и в общата карта на маршрута
(виж следващата секция).
Маршрут
Тази секция ще съдържа карта с отбелязани хотели (син маркер), забележителности
и места за посещения (червен маркер). Ще бъде предоставен и KMZ файл с реалните
координати, които ще може да ползвате по време на пътуването директно от Вашия
телефон или таблет.
Линк към картата:
https://www.google.com/maps/d/drive?
state=%7B%22ids%22%3A%5B%221WwiZp7col7sWQvGo5fXpoPfJyNfSe4fz%22%5D%2C
%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22114962744026762235716%2
2%7D&usp=sharing
Повече за индивидуалните пътувания, които ние организираме
Агенцията изготвя индивидуални програми/оферти за пътешествия по нашите
програми или за дестинации в цял свят, които вие избирате. Пишете ни
на info@thousandvoyages.com или ни звъннете на 0888 420 160, за да споделите с нас
къде ви се пътува. Необходимо е да знаем Вашите конкртени изисквания, брой
пътуващи, дати и всички други детайли, които бихте искали да вземем в предвид
при изготвянето на офертата.

Контакти
Лицензирана Туристическа Агенция “Хиляда пътешествия” ЕООД
ЕИК: 203379015
Ел.поща: info@thousandvoyages.com
Тел: +359 888 420160, Skype: paffka123
Facebook: https://www.facebook.com/1000voyages
Instagram: https://www.instagram.com/1000voyages/
Twitter: https://twitter.com/1000voyages

