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Óshólmar Dónár 
Fuglar og fenjar, fólk og fiskar, vötn og gróður nálægt Svartahafinu í Rúmeníu – 8 dagar / 7 nætur 

Fararstjóri: Brandur Jón Guðjónsson 
Dagsetning: 23. – 30.  apríl 2019 
 

Þetta er ferð sem að fuglaáhugafólk og náttúruunnendur ættu ekki að láta fram hjá 
sér fara! 
Óshólmar Dónár eru næststærsta árósasvæði í Evrópu. Stærsti hluti þess er í 
norðaustur Rúmeníu þar sem áin rennur út í Svartahafið. Þetta mikla fenja og 
vatnasvæði er á heimsminjaskrá UNESCO, en líka hluti af Ramsar votlendis- 
verndarsamningnum vegna mikilvægis þess sem búsetu- og uppeldissvæði ýmissa 
fuglategunda.  
Farið verður á báti um bæði meginála, hliðarskurði, vötn og fen til þess að fylgjast 
með fjölskrúðugu fuglalífi, fallegum gróðri og sérstöku mannlífi á svæðinu. 
Gist verður á 3*** og 4**** hótelum þar sem snæddir 
verða morgun- og kvöldverðir. Innifaldir í verði eru líka 3 
hádegisverðir um borð í bátnum. 
Í lok ferðar verður farið í dagsferð um Búkarest, 
höfuðborg landsins og m.a. komið að næststærstu 
byggingu í heimi! 
Flogið verður í gegnum Amsterdam og sem upptaktur að 
siglingunni á fenjunum í Rúmeníu verður farið í 
skoðunarferð um miðborgina þar, bæði akandi og 
siglandi, á meðan að beðið verður eftir framhaldsflugi. 
Mikið innifalið í verði ferðarinnar! 
Lágmarks fjöldi 10 manns, hámark 18. 
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Ferðaáætlun: 
Dagur 1 - þriðjudagur, 23. apríl 
Ísland – Amsterdam – Búkarest 
Flogið með Icelandair til Amsterdam. Flugið áfram til Búkarest verður ekki fyrr en 
8 klst. síðar svo tíminn verður nýttur til þess að kíkja inn í miðborg Amsterdam í 
skipulagðri skoðunarferð. Komið til Búkarest rétt upp úr miðnætti. 
 

Dagur 2 - miðvikudagur, 24. apríl 
Búkarest - Tulcea 
Ekið til Tulcea, sem kölluð er hliðið að óshólmum Dónár. Eftir innritun á hótelið 
seinnipartinn verður farið út aftur, niður að Dóná og siglt á efri hluta óshólmanna. 
Kvöldverður um borð í bátnum en gist á hóteli í Tulcea. 
 

Dagur 3 - fimmtudagur, 25. júní 
Tulcea – Crisan – Mila 23 
Nú verður siglt eftir einum af aðal álum Dónár í átt til sjávar niður til Crisan. Þaðan 
farið upp eftir hliðarál upp til fiskimannaþorpsins Mila 23. Hádegisverður um borð 
í bátnum. Seinnipartinn verður siglt inn eftir þröngum hliðarskurðum í nágrenninu. 
Kvöldverður og gisting á hóteli í Mila 23. 
 

Dagur 4 - föstudagur, 26. apríl 
Mila 23 – Obretinu Mic – Bogdaproste – Isac – Mila 23 
Þennan dag verður siglt eftir þröngum skurðum á milli vatna í nágrenninu. 
Hádegisverður um borð í bátnum. Seinnipartinn verður komið aftur á hótelið í Mila 
23. 
 

Dagur 5 - laugardagur, 27. apríl 
Mila 23 – Fortuna og Nebunu vötnin – Mila 35 - Tulcea 
Og enn verður siglt, nú inn á Fortuna vatnið þar sem eru miklar Pelikana 
uppeldisstöðvar, og þaðan inn eftir Nebunu vatninu. Hádegisverður um borð. Farið 
eftir Mile 35 skurðinum og komið til Tulcea seinnipartinn. 
 

Dagur 6 - sunnudagur, 28. apríl 
Tulcea – Constanta - Búkarest 
Ekið frá Tulcea til Constanta, stærstu hafnarborgar Rúmeníu við Svartahafið. 
Þaðan ekið áfram til höfuðborgarinnar og komið þangað síðdegis. Um kvöldið 
verður farið í þjóðlegan kvöldverð á veitingastað í nágrenninu. 
 

Dagur 7 - mánudagur, 29. apríl 
Búkarest, höfuðborg Rúmeníu 
Fyrripartinn verður farið um og kíkt á nokkrar þekktar byggingar í borginni og þar 
má frægasta telja næst stærstu byggingu í heimi, þinghúsið. 
Seinnipartinn verður síðan farið um „Dimitrie Gusti“ safnasvæðið þar sem sjá má 
byggingar frá ýmsum tímabilum og mismunandi stöðum í landinu. 
Dagskránni lýkur síðan á hátíðarkvöldverði. 
 

Dagur 8 - þriðjudagur, 30. apríl 
Heim á leið ... 
Snemma dags farið á flugvöllinn, og eftir millilendingu í Amsterdam verður komið 
til Íslands um kl. 15:10 
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Þjónusta & verð 
 
 

Innifalið  
í verði 
ferðar 

Flug 23.04.2019: Flug FI 500 Keflavík – Amsterdam, brottför 07:40 lending 12:40 / 
Flug KL1379 Amsterdam – Búkarest, brottför 20:55 lending 00:35 
30.04.2019: Flug KL1372 Búkarest – Amsterdam, brottför 06:55 lending 08:55 / 
Flug FI501 Amsterdam – Keflavík, brottför 14:00 lending 15:10 
Vinsaml. athugið að flugtímar geta breyst. 

Gisting  7 nætur á 3*** og 4**** hótelum og gistihúsum í takt við áætlun ferðarinnar 

Matur Morgunverðir Innifaldir 
Hádegisverðir 3 hádegisverðir um borð í bátnum 

Kvöldverðir Innifaldir 6 kvöldverðir, þar af 2 hátíðarkvöldverðir 
Ferðir og akstur Allur akstur og siglingar sem þarf til að fylla inn í áætlun ferðar.  

 Annað Skoðunarferð um Amsterdam; akandi, gangandi og siglandi 

Fararstjórn Brandur Jón Guðjónsson 
 Ekki 

innifalið 
Drykkir með kvöldverðum 
Aðgangseyrir á söfn o.þ.h. 
Annað það sem ekki er talið upp í „innifalið” 

Verð: Verð á mann í tveggja manna herbergi 299.900,- staðgreitt 

Verð á mann í eins manns herbergi 324.900,- staðgreitt 

Greiðslur 
og gjald-
dagar 

Staðfestingargjald: 

Staðfestingargjald ISK 75.000 þarf að greiða innan 7 daga 
frá pöntun. Athugið að staðfestingargjald fæst ekki 
endurgreitt ef til afbókunar af hálfu viðskiptavinar kemur. 

Lokagreiðsla: 

Til að staðgreiðsluverð gildi þarf að greiða 
ferð að fullu í síðasta lagi 8 vikum fyrir 
brottför, annars hækkar verð um 5%. 

Ábendingar: 

Lágmarks þátttaka er 10 manns. Ferðaskrifstofan Íslandsvinir áskilur sér rétt til að hætta við ferð sex vikum fyrir 
brottför ef þátttaka er ekki næg og mun þá endurgreiða að fullu. 
 

Ferðaskrifstofan Íslandsvinir og fararstjórar hennar áskilja sér allan rétt til að breyta áætlunum ferða ef veður, 
umferð og/eða ástand vega, eða aðrar ófyrirsjáanlegar aðstæður gefa tilefni til. 
 

Forfallatrygging er ekki í boði í sérferðum ferðaskrifstofunnar. Í mörgum tilfellum er forfallatrygging innifalin í 
skilmálum greiðslukorta og/eða heimilis- og fjölskyldutrygginga fólks og er viðskiptavinum bent á að hafa samband 
við banka sinn eða tryggingarfélag til að kanna stöðu mála. Verð ferðar er háð almennum gengisbreytingum, en 
breytist ekki eftir að hún er að fullu greidd. 
 

Ferðaskrifstofan Íslandsvinir er aðili að SAF (Samtök ferðaþjónustunnar, sjá www.saf.is) og því gilda almennir 
skilmálar samtakanna um allar ferðir ferðaskrifstofunnar, auk þess sem viðkomandi flugfélag getur verið með sína 
skilmála til viðbótar. 

 

Frekari upplýsingar og skráning í síma 510 9500 eða sendið fyrirspurn á info@explorer.is 
Farþegar  í ferðum Íslandsvina fá sérkjör í útivistarvöruverslunum  „Fjallakofans“ í Hafnarfirði og Reykjavík.  

http://www.saf.is/
mailto:info@explorer.is

