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ИНДИВИДУАЛНИ ПЪТУВАНИЯ 

 

Това е услуга за хора, които желаят да пътуват самостоятелно (отделни туристи, 

малки групи или семейства), без български водач, по наш маршрут/програма (с 

възможни всякакви промени) или маршрут на клиента и програма с уредена цялата 

логистика по пътуването.  

 

Услугата се състои от 5 лесни стъпки: 

 

1) Вие ни казвате къде искате да пътувате, като изброите дестинациите, които бихте 

искали да посетите, кога искате да пътувате, колко човека и всички останали 

подробности, които бихте искали да бъдат включени в програмата Ви.  

 

2) Ние изготвяме първоначален маршрут/програма с включен бюджет, който Ви 

изпращаме в рамките на няколко дни. Пример за такъв първоначален 

маршрут/програма може да видите по-долу. 

 

3) Дискусия по маршрута/програмата/бюджета и тяхното финализиране. 

 

4) Плащане - конкретният начин за плащане ще бъде описан в първоначалния 

маршрут/програма. 

 

5) Ние извършваме всички резервации по програмата, след което приготвяме за Вас 

финален пакет документи. Този финален пакет ще включва: 

 

• договор за индивидуално пътуване;  

• фактура;  

• застраховките, които са включени в програмата;  

• всички ваучери за хотели и услуги от местни доставчици на услуги, като 

екскурзии и други;  

• самолетни билети (PDF формат), билети за влакове и автобуси, ако има 

такива, включени в програмата; 

• всички останали документи, които ще са Ви нужни за пътуването; 

• ПОДРОБНАТА ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА ЗА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ. Тя ще 

съдържа следните секции: хотели (описание на хотелите по маршрута; 

адреси, локация в google карти, контакти, как да стигнете до тях и друга 

полезна информация); персонализиран маршрут на пътуването с отбелязани 

места за посещения, хотелите, забележителности и други в google карти (т.е. 

oтделна карта такава ще ви бъде предоставена, която може да ползвате на 

място offline); полезна информация за забележителностите, които може да 

посетите на всяко от местата; галерия снимки от местата, включени в 

маршрута; контакти и всякаква друга информация, за която сте попитали или 
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заявили при запитването. Пример на действителна такава програма за 

Исландия, изпълнена от наш клиент, може да разгледате по-долу.  

 

Услуги по време на Вашето пътуване 

 

В зависимост от конкретния случай, предоставяме консултации по всички 

комуникационни канали (телефон, имейл, viber, фейсбук, скайп и други), както 

преди пътуването, така и след него. 

 

Допълнителна информация за тази услуга 

 

Тази услуга е подходяща за планиране на програми само в чужбина тип “дълъг 

уикенд” (3 или 4 нощувки на едно или няколко места); програми със средно дълги 

маршрути с посещения на няколко места (5-10 нощувки); програми с дълги 

маршрути с посещения на няколко места (11 и повече нощувки); трекинги; 

специализирани пътувания, като кулинарни, културни, спортни, приключенски 

пътешествия, сафарита и други подобни. 

 

Тази услуга е предназначена за индивидуални туристи или малки групи (семейства), 

които обичат да пътуват самостоятелно, бавно и желаят да избегнат масовия 

туризъм. Това са обикновено хора, които искат да усетят по-добре местата, до които 

пътуват, да им се насладят напълно, без да се занимават с логистика, билети, хотели 

и т.н. 

 

Тази услуга не е подходяща за изготвяне на оферти за морски и ски почивки в 

големи туристически комплекси, както и не включва оферти само за самолетни 

билети. 

 

Бюджетът и съответно програмата ще бъдат валидни до максимум 10 дни, тъй като 

цените на някои компоненти се менят бързо. Напълно е възможно дори в рамките на 

тези 10 дни цените на някои от услугите да са вече различни. Това ще бъде уточнявано 

в хода на подхотовката на пътуването. 

 

Основният критерий при избора на туристически услуги, предложени в програмата, 

е те да бъдат максимално близки до Вашите желания и очаквания.  

 

Тази услуга е само за физически лица, които искат да пътуват самостоятелно. 

Изготвените програми НЕ могат да бъдат препродавани на трети лица. 

Програмите/маршрутите изготвени чрез тази услуга са авторски, само за лично 

ползване от клиента, който ги е поръчал. 

 



         
  

   

Лиценз Туроператор/Туристически агент: 5086                                                                                                    Сателит-ЕС ООД 

Застраховка “Отговорност на tуроператора" с валидност до 8.04.2019 г.          +359 896 500 023   office@satellitetravel.bg 

 

Ако желаете да има придружаващ български водач за пътуването, е необходимо да 

упоменете това в запитването. Опитен водач може да бъде осигурен. 

 

 

МАЛКИ ГРУПИ ДО УНИКАЛНИ МЕСТА 

 

Тази услуга включва организиране на пътешествия с малки групи до екзотични или не 

толкова популярни места. Обикновено това са пътувания, където не могат да пътуват 

големи групи хора (например такива, където се спи по къщите на хората или къщи 

за гости), необходимо е да се наеме джип или микробус (например Ладак, Индия) 

или пък е задължителен местен водач (например Туркменистан), което прави 

индивидуалното пътуване скъпо и значително по-неудобно. В тези случаи малките 

групи излизат доста по-изгодни от индивидуалните пътувания. Следните варианти са 

възможни: 

 

Пътувания с предварително определени дати и цена 

 

Това са пътешествия, за които ние определяме предварително дати и цената. Те се 

осъществяват, когато се събере минимума брой участници (обикновено 4 или 5 

човека). Необходимо е да се запишете за тези пътувания поне месец- два (или 

колкото се може по-рано), за да гарантирате мястото си. Начинът за плащане се 

уточнява за всеки конкретен случай отделно, но при всички случаи се извършва, след 

като групата се сформира и пътуването е потвърдено. 

 

Пътувания без обявени дати и/или цена 

 

В тези случаи пътуванията се осъществяват, когато се събере минимума брой 

участници (обикновено 4 или 5 човека) с интерес към предлаганата 

дестинация/маршрут/програма. В този случай е необходимо да заявите интерес, за 

да Ви включим в списъка. След като се събере минимума от участници, определяме 

датите, удобни за всички, след което започва организацията по същество. Ако 

маршрутът/програмата нямат определена цена, такава ще бъде предложена на 

хората, които са заявили интерес към съответното пътуване. Тези пътувания са 

обикновено до рядко посещавани дестинации (например Туркменистан) или пък са 

по-дълги и сложни за организация (тип експедиция). 

 

Групите са от 4 до 10 човека максимум. Някои от тези пътешествия биха могли да се 

организират и като индивидуални пътувания, което е отбелязано в съответната 

програма. С групите винаги има придружаващ български водач. 
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Примерна индивидуална програма-Исландия 

 

Подобна програма 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.  

 

Програмата съдържа следните секции:  

 

• детайли за цена, какво включва и какво не включва цената;  

• хотели (описание на хотелите по маршрута, галерия снимки, адреси, локация 

в google карти, контакти, как да стигнете до тях и друга полезна информация);  

• информация за полетите с цени и маршрути;  

• маршрут на пътуването с отбелязани места за посещения, хотели, 

забележителности и други в google карти, както и на картинка;  

• пътепис (ако такъв има за местата, които са включени в програмата или 

полезна информация за тях);  

• галерия снимки от местата, включени в маршрута; 

• контакти и всякаква друга информация, за която сте попитали или заявили при 

запитването. 

 

Финалният пакет документи ще съдържа още:  

 

• договор за индивидуално пътуване,  

• ваучери за хотели и екскурзии,  

• самолетни билети, билети за градски транспорт,  

• входни билети за забележителности и всички останали документи за услуги, 

които включва индивидуалното пътуване.  

• задължителната застраховка “Асистанс” и по желание застраховката “Отмяна 

на пътуването”.  

 

По време на индивидуалното пътуване служител на фирмата ще е на разположение 

по телефона за спешни нужди или допълнителни услуги. 

 

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 
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пример): самолетни билети София-Рейкявик-София (*); 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): закуски; обяди и вечери; други разходи от личен характер.  

(*) Самолетни билети 

Самолетните билети могат да бъдат включени в общата цена или могат да се дадат 

по отделно. Тук за примера са дадени цените на самолетните билети отделно. 

Полетите София- Лондон - София 

Wizz + Easyjet  - без смяна на летище в Лондон. 

Jan 18 Sofia - London Luton 06:35 – 08:05 

Jan 24 London Luton - Sofia 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 

18 януари London Luton 14:00 до Reykjavik Keflavik 17:05 

Jan 24 Reykjavik Keflavik 11:40 до London Luton 14:35 

Цена на билет с ръчен багаж + 1 куфар до 20 кг чекиран: 138.80 евро. 

(**) 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. Тук е даден 

пример с хотела в Рейкявик, който ние редовно ползваме. 

Име на хотела: Reykjavík Hostel Village, 2 звезди. 

Как да стигнем до хотела от летището: Автобустът от летището спира пред хотела. 

Точен адрес и телефон: Flókagata 1, 105 Reykjavík, Iceland; Phone: +354 552 1155. 

Локация: Местонахождението на хотела ще бъде отбелязано и в общата карта на 

маршрута. 

Снимки на хотела: Може да разгледате снимки на хотела тук: ... 
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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; Северно сияние 

Днес целият ден имате на разположение за разглеждане на града. По-долу са 

посочени няколко линка с интересна информация. 

Екскурзия за наблюдение на Северно сияние  - началото е 20.00 вечерта, но трябва 

да сте пред хотела около 30 мин по-рано, където ще чакате бусче за екскурзията за 

наблюдение на Северното сияние. Бусът събира хората от хотелите и затова е 

необходимо да бъдете малко по-рано пред хотела. Бусът ви отвежда извън града, 

така че да няма светлинно замърсяване. Ако се случи този ден да е слабо или да 

няма (северното сияние е природен феномен), то ще ви бъдат дадени безплатни 

ваучери за друг ден. Затова тази екскурзия е в началото, за да имате време да 

повторите. 

Рейкявик: 

Ето една 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 

http://www.izlitane.com/gallery/%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BA/
https://www.tripadvisor.com/Attractions-g189970-Activities-Reykjavik_Capital_Region.html
http://www.theinspiredhostess.com/travel/72-hours-in-reykjavik-top-15-tips
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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 твоя 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. 

https://www.travelreykjavik.com/reykjavik-bus-stops
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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. 

Ден 7 Полети към София 

Първо днес е трансфера 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 Reykjavik Keflavik до London Luton 11:40 пристига в 14:35. После London 

Luton 21:25 - София  02:30 

 

МАРШРУТ 

Тази секция ще съдържа карта с отбелязани хотели, забележителности, места за 

посещения. Ще бъде предоставен линк към google карта с реалните координати, 

които ще може да ползвате по време на пътуването. 
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ПЪТЕПИС 

Тази секция ще съдържа пътепис или друга описателна информация, която да Ви помогне да 

добиете представа за местата, които ще посетите. 

„Кацнахме и спахме първата нощ в Reykjavik, след което си взехме джип под наем и 

се отправихме към първата ни спирка по околовръстното на острова - водопадът 

Seljalandsfoss. Той е разположен на реката Seljalandsá, чийто води падат от 60 м 

височина. Най-забележителното на този водопад е, че можеш да се разходиш зад 

сгромолясващите се с трясък води…много впечатляващо! 

После продължихме към другото чудо на природата -  водопадът Skogafoss, за който 

легендата разказва, че крие зад водите си несметни съкровища от древни времена. 

Спряхме се и до вулкана Eyjafjallajökull, който изригна през 2010 година, 

предизвиквайки хаос във въздушния трафик на почти цяла Европа.  

Продължихме покрай природния резерват Dyrholaey, разположен в най-южната част 

на Исландия. Тук гнездят хиляди птици през лятото, поради което мястото е истински 

рай за природолюбителите. 

Стигнахме до черния плаж Reynisfjara, където се разходихме сред причудливи 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.  

Вечерта пътувахме с ферибот към архипелага и едноимемен град Vestmannaeyjar, 

разположен на най-големия от островите - Heimaey, с население от 4,135 човека. 

Островите са дом на стара рибарска общност и хиляди птички Puffin. Освен чрез 

риболов, в миналото хората са оцелявали благодарение на тези симпатични птички, 

като са ги ловели за храна. В някои ресторанти се предлагат ястия от тези птици, 

както и от месо на кит, но ние взехме твърдо решение да не си поръчваме такова 

ядене. Като цяло Vestmannaeyjar е прекрасно място, с живописен скрит от бурните 

ветрове залив, където е разположено пристанището. 

На другия ден се отбихме през малкото градче Vik, след което продължихме към 

мочурищата Mýrdalssandur - странни, почти извънземни пейзажи. Минахме покрай 

планината Petursay (275 m) и един внушителен глетчер. Целият район е плодороден, 

зелен, с множество ферми навсякъде. 

Прекосихме Skeiðarársandur - около 1000 кв км поле покрито с глетчерен пясък, 

простиращо се до глетчера Skeiðarárjökull. Това е най-голямото такова поле в света. 

Стигнахме и до самия глетчер, по точно до мястото където свършва в малко езеро, 

покрито с ледени късове. Мястото, разбира се, е магично. 
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Продължихме към глетчерната лагуна Jökulsárlón. Огромни късове лед се откъсват от 

глетчера и падат в нещо като езеро, което се оттича през река в морето. Ледените 

късове биват изтласкани от морето обратно на черен вулканичен пясък. Гледката на 

леда върху черната повърхност е наистина впечатляваща. 

Пренощувахме в градчето Höfn, където хапнахме морски деликатеси в един 

прекрасен ресторант на пристанището. 

Следващият ден беше посветен на исландските фиорди. Пътят се вие покрай брега, 

на някои места ставаше черен. Гледките към морето през цялото време са 

изключително впечатляващи. 

Стигнахме до градчето Egilstaðir. След кратка почивка продължихме към района на 

езерото Mývatn. Пейзажът е осеян с разнообразни скални формации от лава и 

вулканични останки. 

Отбихме се през Námafjall, геотермален район недалече от вулкана Krafla, с 

множество бликащи кални локви, пара и мирис на сяра. На дълбочина от около 1000 

м температурата е 200 градуса. В миналото от този и други подобни райони на 

Исландия е добивана сяра в големи количества, ползвана за производството на 

барут.  

Следващата ни спирка беше едно кафене до езерото Mývatn, разположено в 

район с активка вулканична дейност в близост до вулкана Krafla. Затова и тук всичко 

се кръщава с етикета “лава”…"лава" чай, “лава” хляб и т.н. Сервитьорът ни разказа 

набързо за технологията на приготвяне на “лава” хляба…носят го до Námafjall, където 

го пекат в специални пещи в земята, в близост до геотермалните извори. 

Езерото и района около него е ивестно с биоразнообразието си; обявено е за 

орнитологично важно място. Реката Laxá, която се оттича от езерото, е богата на 

риба, най-вече атлантическа сьомга. 

След “лава” емоциите приключихме този ден в малкото северно градче Húsavík. 

Хапнахме вкусна риба в местната кръчма на пристанището, купихме си билети за 

наблюдение на китове за другия ден и се разходихме наоколо. Градчето е било 

център на мощната китиловна промишленост в миналото, а днес е световната 

столица на китовете. За щастие китоловът днес е заменен с туристи, плащащи по 

около 60 евро за 3 часова разходка навътре в залива, където наблюдават китовете в 

естествената им среда. Хората от групичката ни видяха и даже заснеха китове от 

съвсем близко разстояние, а после казаха, че това е било едно от най-

впечатляващите неща, които са виждали! 

На следващия ден продължихме към Akureyri, столицата на Севера. По пътя се 

отбихме до Goðafoss или както местните го наричат “Водопадът на Боговете”. Водата 

от река Skjálfandafljót пада от 12 м височина с гръм и трясък. През година 999 или 
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1000 така нареченият говорител на закона (специална фукция в скандинавските 

страни, която се е изпълнявала от най-мъдрите мъже) със звучното име Þorgeir 

Ljósvetningagoði, обявил християнството за официална религия в Исландия. Казват, че 

след като направил това, той хвърлил статуите на местните богове във водите на 

водопада.  

Самият град Akureyri е прилежен, уютен северен град с модерна зала за културни 

събития, хубав малък център със спретнати стари сгради и едно прекрасно кафене, 

като извадено от скандинавска приказка, където пихме кафе. Разположен е по 

бреговете на фиорда Eyjafjörður по начин, който му осигурява учудващо хубаво 

време за географското си разположение (60 мили от полярния кръг). Тук опитахме и 

от прочутия исландски хотдог….наистина има защо да е прочут. Адски вкусен е! 

Продължихме на север покрай полуостров Tröllaskagi, минахме през градчетата 

Dalvík, Ólafsfjörður, пресякохме прохода Lágheiði Pass и се спуснахме към бившата 

столица на херингата град Siglufjörður. В началото на XX век градчето е било с 

просперираща рибарска индустрия, поради което се е наричало “Столицата на 

херингата”. Това е времето на индустриалния улов на херинга, който през 1968 

година, обаче, намалява драстично. Днес градът е изостанал, леко призрачен 

…гледка не много типична за Исландия. 

Продължихме покрай фиорда Skagafjörður, до градчето Hofsós. Минахме през най-

странния тунел, през който някога съм шофирал. Съоръжението скъсява 

разстоянието между  Siglufjörður and Ólafsfjörður с около 47 км. Тунелът е 

еднопосочен, като на всеки 200 м има отбивки. Ако насреща се задава автомобил, 

се отклоняваш в отбивката и го пропускаш. За мое и на всички безкрайно учудване, 

системата работи безотказно и на практика няма задръствания или връщане на 

коли на заден…сякаш тунелът е така математически изчислен, че всичко да минава 

без проблеми. 

След тунела се спуснахме към долината Héðinsfjörður, едно отдалечено, забравено 

от Бога място.  

След нощувката в Sauðárkrókur, продължихме покрай западното крайбрежие на 

острова, в посока Националния парк Þingvellir. По пътя се отбихме през 

Deildartunguhver, най-големият горещ извор в Европа. Ако не беше този факт, както и 

това, че са построени около 70 км тръбни инсталации за отвеждане на горещата 

вода, не бих казал, че е нещо супер впечатляващо. До паркинга на мястото бяха 

оставени домати в торбички, произведени в парника до извора за около 200 крони 

(около1,2 евро)…цена на която почти нищо друго не можеш да си купиш в Исландия. 

Посетихме живописното градче Borgarnes на брега на морето, където разгледахме 

местния музей разказващ за историята на заселването на острова. Продължихме 

след това посока Reykjavik, като на няколко километра от града се отклонихме 
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посока Националния парк Þingvellir. Минахме през друг тунел…под дъното на залива. 

Първоначално тунелът се спуска полегато надолу, след което започва да се 

изкачва…отново странно преживяване в тунел. В Исландия минахме през двата най-

странни тунела, през които някога съм минавал. 

Националниат парк Þingvellir е известен с много ясно видимата граница между двете 

тектонически плочи - евразийската и севрноамериканската. Хората се разкрачват 

между двата скални ръба за снимка…с единия крак в Америка, с дргия в Европа. 

Това е на практика северния гребен на така нареченият Mid-Atlantic Ridge (MAR), 

който е част от най-голямата планина в света, разположена по дъното на 

Атлантическия океан. 

Мястото е и историческо - тук е бил основан първият исландският парламент през 930 

година. 

В края на деня пристигнахме в малкото селце Laugarvatn, известно със СПА хотела 

си Laugarvatn Fontana.  

В района още посетихме Geysir (от тази дума произлиза и английската geyser) - 

място богато на гейзери и геотермални извори. Това са първите гейзери, описани в 

печатна книга, а също така са и първите познати на съвременните европейци. 

Гейзерите от това място могат да изхвърлят вряща вода на около 70 м височина, но 

днес изригванията са непостоянни. В миналото са спирали понякога напълно. В 

момента на изригването всички снимат като луди, други ръкопляскат…това чудо на 

природата определено доставя много радост на хората. 

След нощувката в Laugarvatn, продължихме към един от най-впечатляващите 

водопади в Исландия - Gullfoss, разположен в живописния каньон на реката Hvítá. 

Дебитът му е 140 m³/сек през лятото и 80 m³/сек през зимата. 

Завършихме пътуването си отново в Reykjavik, като имахме време да обикоим града 

и да се насладим на някои от най-важните му забележителности, като Tjörnin 

(езерцето), футуристичната църква Hallgrímskirkja, модерната концертна зала Harpa, 

старото пристанище на Reykjavík, модернистичната скулптура на викингски кораб и 

други.  

Най-хубавото в този град е, обаче, усещането за уют, за което допринасят 

многобройните дизайнерски кафенета, малките бутикови магазинчета, малкият 

център с малките си цветни сгради…Човек има усещането за приказна атмосфера. 

После се прибрахме в България.“ 


