DCM DRUŠTVO ZA CESTE
SEVEROVZHODNE SLOVENIJE

VABI NA STROKOVNO EKSKURZIJO:

ISLANDIJA 2014
Vabimo vas na strokovno ekskurzijo, katere cilj je Islandija. Ekskurzija je namenjena
strokovnjakom cestno gradbene stroke, saj bo v zelo kratkem času omogočala ogled
in strokovno predstavitev pomembnih gradbenih dosežkov, kakor tudi načine
načrtovanja infrastrukture.

ISLANDIJA

Odhod: 22. – 26. maj 2014
1.dan, 22.5.2014 PRIHOD NA ISLANDIJO
Odhod avtobusa ob 13.00 uri in transfer na letališče München, kjer je ob 21.30 uri polet letala za
Reykjavik. Letalo pristane na letališču Keflavik na Islandiji ob 23.30 uri, avtobusni transfer do hotela v
glavnem mestu Islandije Reykjaviku. Nastanitev v hotelu v centru samega mesta. Nočitev.
2. dan, 23.5.2014 REYKJAVIK
Po zajtrku se bomo odpravili na ogled cestne infrastrukture glavnega mesta Reykjavik. Mesto ima za
svoje velike potrebe, saj je znano kot mesto z največ avtomobili na prebivalca, zgrajene štiri in
šestpasovne avtoceste. Mesto ima učinkovit sistem javnega prevoza. Zanimivost je tudi, da mesto
ogreva ceste in pločnike, npr. cesta do letališča Keflavik je ogrevana. Podali se bomo tudi do dveh
pristanišč, starega pristanišča, ki je namenjeno ribiškim ladjam in ladjam za križarjenje ter novega
pristanišča, Sundahofen, ki je največje tovorno pristanišče. V popoldanskih urah se bomo odpravili na
ogled avtoceste Alftanesvegur, katere zanimivost je ta, da so projekt gradnje leta 2011 zaustavili
zagovorniki škratov. Buldožerjem so preprečili gradnjo avtoceste, vendar je uprava projekta
navajena, da se ukvarja s tovrstno problematiko. Povratek v naš hotel. Nočitev.
3.dan, 24.5.2014 REYKJAVIK ‐ AKRANES
Po zajtrku se bomo odpravili severno od mesta Reykjavik proti mestu Akranes, do katerega se bomo
peljali skozi tunel, zgrajen leta 1988. Tunel je dolg 5770 m, doseže globino 165 m pod morjem,
zanimivost pa je, da morje doseže tukaj globino 40 m. Z izgradnjo tunela so skrajšali pot iz Reykjavika
do zahodnih mest za 45 kilometrov. Tunel je edini plačljivi tunel v državi, saj je financiran iz privatnih
sredstev. Narejen pa je tudi že projekt za izgradnjo še enega tunela ob obstoječem, zaradi velike
gostote prometa. Povratek v naš hotel. Nočitev.

4.dan, 25.5.2014 REYKJAVIK – HELLISHEIDI – SVARTSENGI – MUNCHEN ‐ SLOVENIJA
Po zajtrku vožnja na južno obalo Islandije na področje vulkana Hengill, kjer so postavili geotermalno
elektrarno Hellisheidi, ki je največja v Islandiji in druga na svetu. Popeljali nas bodo na ogled
elektrarne, ki ima petdeset 2200 m globokih vrtin in kapaciteto 303 MW električne energije in 130
MW vroče vode. V popoldanskih urah sledi še zunanji ogled druge največje geotermalne elektrarne
Svartsengi zraven katere so naredili umetno laguno. Vodo, ki jo črpajo iz globin najprej uporabijo za
zagon turbin, ki proizvajajo električno energijo. Vročo vodo nato pošljejo skozi toplotni izmenjevalnik
za ogrevanje komunalnih sistemov in nato vodo dovajajo v laguno za rekreacijo. Prav tako ta
elektrarna uporablja proces predelave ogljikovega dioksida v metanol, ki ga nato prodajajo na
bencinskih črpakah po vsem svetu. Povratek proti Reykjaviku oz. letališču, kjer je predviden ob 22.30
uri polet letala proti Münchenu. Na letališču nas pričaka avtobus in sledi vožnja v Slovenijo s
predvidenim prihodom v jutranjih urah, 26. maja.

CENA: 1.254,00 EUR pri udeležbi najmanj 20 potnikov

Cena vključuje: avtobusni transfer Maribor‐Munchen in Munchen‐Maribor, avtobusni prevozi po
Islandiji po programu, letalski prevoz Munchen‐Reyjkjavik‐Munchen, nastanitev v hotelu 3* v eno ali
dvoposteljnih sobah, 3 x nočitev z zajtrkom, vstopnina v Hellisheidi Geothermal Power Plant,
spremstvo turističnega spremljevalca z licenco GZS, lokalni vodnik, stroške organizacije potovanja,
nezgodno zavarovanje potnikov, ddv.
Cena je izračunana pri udeležbi 20 potnikov.
Doplačilo po želji :
‐ zavarovanje rizika odpovedi: 57,68 EUR po osebi ob prijavi
‐ enoposteljna soba 120 EUR po osebi
Za potovanje je potrebna osebna izkaznica ali potni list!

Prijava: po priloženi prijavnici do 24.aprila 2014!
Plačilni pogoji: do 09.maja 2014!
Splošni pogoji so sestavni del programa in so na voljo v agenciji Euroval ali na spletni strani
www.euroval.si

