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RUNDRESOR

Hotellalternativ

Nedenfor finner dere noen av de utvalgte hotell som vi anbefaler.

Hotel Cabin **
Et billig mellomklasses hotell vakkert beliggende ved Borgartun, med utsikt over den
nærliggende havbukten. Hotellet er enkelt, men hyggelig og tilbyr god service (3 +).

Våre standardrom er noe små, men har en god standard og inkluderer dusj/toalett,
telefon, radio og TV. Hotellet ligger ca. 2 km fra sentrum.

Hotel Klöpp ***
Meget sentral beliggenhet og et godt mellomklasses hotell. Bra for deg som ønsker
nærhet til alt i sentrale Reykjavik. Hyggelig lobby med sofaer og bord, og en del hvor
frokosten blir servert. Rommene er lyse og smakfullt innredet med parkettgulv. Alle
rom har dusj/wc, telefon, TV og andre fasiliteter.

Hotel Fron ***
Et nybygd, fint og lyst leilighetshotell med gode fasiliteter. Hotellet ligger sentralt i
Reykjavik, etter hovedgaten Laugarvegur.

Alle rom har dusj, toalett, minibar, telefon, TV og safe. Leilighetsrommene har også et
kjøkken, kjøleskap, mikrobølgeovn og stekeovn. Dette hotellet bestilles på
forespørsel.

Hotel Arnarhvoll ***
Et nytt 3-stjerners hotell i moderne stil, litt mørkt, med en praktfull utsikt over
Reykjaviks nordlige kyst. Hotell Arnarvholl har en buffet restaurant i toppetasjen, og
til og med sitt eget spa/badstu.

Alle rom har dusj/wc, kaffe/te-koker, kabel-TV, minibar og tilgang til Internett.

Hotel Plaza ***
Et av de beste 3-stjerners hotell i Reykjavik med en avslappet atmosfære, god
service og med utmerket beliggenhet i sentrum.

Hilton Reykjavik Nordica ****
Et stort førsteklasses hotell i en moderne stil med en kosmopolitisk atmosfære og
god service. Eget spa og mange fasiliteter.

Store og lyse rom, alle med dusj/wc, telefon, Internett-tilgang, TV og safe.
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Island rundt, 7 netter
Du følger "ringveien" - riksvei 1, som går rundt Island. I stort sett hver time
opplever du landets eiendommelige evne til gang på gang å skifte
utseende. Reisen går over høysletter, gjennom lavaområder og frodige jordbruksbygder,
fantastiske kyster og fjorder med mektige fjell og isbreer som åpenbarer seg i horisonten.
 
Langs veien passerer du mange av den islandske naturens alle ekstreme, vakre og
fascinerende severdigheter. Du bor to netter i Reykjavik.
 
Avganger 2010
Mai - September
Direktefly: Oslo (alle dager)

I pakken inngår

* Fly Oslo/Bergen – Reykjavik t/r inkl. flyskatter.
* Overnatting 7 netter på Island, hvorav 2 i Reykjavik.
* Frokost hver morgen.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering, CDW).
* Detaljert veibeskrivelse av reiseruten.
* Detaljert veikart over Island (1:500 000, med bensinstasjoner, golfbaner etc.)
* Servicenummer på Island. Dersom det dukker opp spørsmål under reisen finnes det et servicenummer å ringe.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Overnattingsstandard - Velg mellom alternativ der rommene har felles dusj/wc eller hotellalternativ med privat dusj/wc.
* Leiebil - Pakken bygger på leiebil klasse A: Toyota Yaris (5-dørs) eller tilsvarende. Ved bestilling finnes muligheter for
oppgradering til andre biltyper mot et tillegg.
 
Utgifter som betales på stedet
* For henting av leiebil på Keflavik flyplass - Flyplassgebyr på ca. 240 NOK (betales når bilen hentes).

 

 
 

Beskrivelse dag for dag

Dag 1: Ankomst til Island – Blå Lagune –
Reykjavík
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly.
 
Bilen hentes ut ved ankomst til Keflavík flyplass. En
god start på Islandsturen deres er å reise til det
avkoblende badet i den berømte Blå Lagune.
Lagunen ligger som en oase mitt i et lavaområde på
veien mellom Keflavík flyplass og Reykjavík.

Den Blå Lagune er et utendørs bad som får sitt
vann direkte fra geotermiske kilder så dype som
2000 meter, og vannet holder den varme og
behagelige temperaturen 36–39 °C året rundt. På
stedet finnes også en innendørs lagune og en
geotermisk badstue.

Etter dette kjører dere til Reykjavík for første
overnatting. Her har dere mulighet til å utforske
Reykjavík på egen hånd resten av dagen/kvelden
avhengig av hvilket fly dere kommer med. 

Dag 2: Reykjavik - Vik
Denne dagen kjører dere først mot nordvest og siden sørover. Langs veien passerer dere noen av de
mest kjente og interessante severdighetene på Island. Første stopp langs veien er Thingvellir
nasjonalpark, et område som både er historisk interessant og har en fascinerende geologi.

Dere fortsetter videre mot det verdensberømte geotermiske området Geysir, der Strokkur, den mest
aktive av geysirene, har regelmessige utbrudd hvert femte minutt. Rett i nærheten av Geysirområdet
finner dere den storslåtte Gullfoss, det ”gylne fossefallet”, som kanskje er det mest kjente av Islands
mange fossefall.

Deretter svinger dere sørover på Island og ned mot den sørlige kysten der dere passerer fossefallene
Seljalandsfoss og Skógarfoss, to stopp man absolutt bør få med sig. Ved Seljalandsfoss kan dere
komme inn bak fossefallet, og ved Skógar finner dere et interessant museum som viser frem det
historiske Island. Dere reiser så mot byen Vík og den første overnattingen utenfor Reykjavík. Dersom
dere har tid til overs på ettermiddagen og kvelden, kan dere reise til de vakre klippene ved Dyrhólaey
som er rikt bebodd av lundefugler. Lundefuglene kan sees frem til midten av august da de forsvinner ut
til havs, men Dyrhólaey er vel verdt et besøk også etter dette.

Strokkur
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Dag 3: Vik - Høfn
Dere reiser over sletten M rdalssandur og passerer det golde lavaområdet Eldhraun, og siden over
Skei arársandur hvor dere har en utsøkt utsikt over Vatnajökull, Europas største isbre. Ved
Skei arársandur ser dere sporene etter hvordan vulkanutbrudd under Vatnajökulls isdekke har formet
isbreelver, som siden har skylt bort alt på sin vei. Dere gjør et stopp ved isbrelagunen Jökulsárlón ved
foten av Vatnajökull. Isfjell, som har løsnet fra isbreen, flyter omkring og hele utsikten er
eventyrlignende. Dere har mulighet til å ta en kortere båttur på isbrelagunen blant isfjellene (mot
tillegg). Overnatting skjer i området rundt byen Høfn i nærheten.

Jökulsarlon

Dag 4: Høfn - Egilsstadir
Reisen fortsetter nordover langs de østre fjordene med sine små fiskerbyer og bratte skrenter. Dere
reiser gjennom passet Almannaskard til byene Djupivogur og Breidalsvik. Overnatting i området
omkring Egilsstadir.

Hvalnes

Dag 5: Egilsstadir - Myvatn
Om morgenen kjører dere gjennom det øde høylandet Mö rudalur til det mektige fossefallet Dettifoss,
som er Islands mest kraftfulle. Fallhøyden er 44 meter. Dere fortsetter til Ásbyrgi, en hesteskoformet
forkastning, som ifølge legenden er et avtrykk fra Odins åttefotede hest Sleipner. Dere kjører langs den
vakre kyststrekningen ved halvøya Tjörnes til den sjarmerende fiskerlandsbyen Húsavík, og overnatter
i området.

Dettifoss

Dag 6: Myvatn - Varmahlid
Dagen tilbringes i området rundt innsjøen M vatn, som er et av Islands mest fascinerende områder.
Her venter fantastiske vulkanske formasjoner, geotermisk aktivitet og så selve innsjøen, med sin
varierende flora og fauna. Dere kan besøke de knudrete lavaformasjonene ved Dimmuborgir og
utforske kratrene ved Skútusta ir. Her ligger også Krafla, hvor et vulkanutbrudd fant sted så sent som
1984.
 
I området ligger også et bad som kan minne om den Blå Lagune, og som er vel verdt et besøk for de
som søker litt avkobling etter noen aktive dager. Fra M vatn kjører dere nordover mot Varmahlí  og
passerer fossefallet Go afoss og Akureyri, Islands nest største by. Dere overnatter i området rundt
Varmahlí .

M vatn

Dag 7: Varmahlid - Reykjavik
Dere fortsetter langs ringveien mot Reykjavik og kjører over fjellovergangen Holtavör uhei i mot
sørvestre Island og Reykjavik. I Borgafjör ur passerer dere det vakre fossefallet Hraunfossar. Dere
passerer også landsbyen Reykholt, der skalden Snorre Sturlason bodde, og Islands største varme
kilde Deildartunguhver.
Den siste biten mot Reykjavik er det to veier å velge mellom. Enten kjører dere gjennom tunnelen
Hvalfjör ur eller langs fjorden med samme navn. Ved Hvalfjör ur (hvalfjorden) lå en viktig amerikansk
marinebase under andre verdenskrig. Dere overnatter i Reykjavik.

Hraunfossar

Dag 8: Hjemreise
Hjemreise enten tidlig på morgenen eller på ettermiddagen.
Dere kjører fra Reykjavík til Keflavík (ca. 45 minutter) og leverer bilen på Keflavík flyplass i forbindelse med hjemreisen.
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Island rundt, 10 netter
Du følger "ringveien" - riksvei 1, som går rundt Island. I stort sett hver time
opplever du landets eiendommelige evne til gang på gang å skifte
utseende. Reisen går over høysletter, gjennom lavaområder og frodige jordbruksbygder,
fantastiske kyster og fjorder med mektige fjell og isbreer som åpenbarer seg i horisonten.

Langs veien passerer du mange av den islandske naturens alle ekstreme, vakre og
fascinerende severdigheter. Du bor tre netter i Reykjavik. Denne reisen har samme rute som
Island rundt, 8 dager, men gir deg mer tid ute på veiene og i Reykjavik.
 
Avganger 2010
Mai - september, daglig.
Direktefly: Oslo (alle dager)

I pakken inngår

* Fly Oslo/Bergen – Reykjavik t/r inkl. flyskatter.
* Overnatting 10 netter på Island, hvorav 2 i Reykjavik.
* Frokost hver morgen.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering, CDW).
* Detaljert veibeskrivelse av reiseruten.
* Detaljert veikart over Island (1:500 000, med bensinstasjoner, golfbaner etc.)
* Servicenummer på Island. Dersom det dukker opp spørsmål under reisen finnes det et servicenummer å ringe.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Overnattingsstandard - Velg mellom alternativ der rommene har felles dusj/wc eller hotellalternativ med privat dusj/wc.
* Leiebil - Pakken bygger på leiebil klasse A: Toyota Yaris (5-dørs) eller tilsvarende. Ved bestilling finnes muligheter for
oppgradering til andre biltyper mot et tillegg.
 
Utgifter som betales på stedet
* For henting av leiebil på Keflavik flyplass - Flyplassgebyr på ca. 240 NOK (betales når bilen hentes).

Beskrivelse dag for dag

 

Dag 1: Ankomst til Island – Blå Lagune –
Selfoss 
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly. Bilen
hentes ut ved ankomst til Keflavík flyplass. En god
start på Islandsturen deres er å reise til det
avkoblende badet i den berømte Blå Lagune.
Lagunen ligger som en oase mitt i et lavaområde på
veien mellom Keflavík flyplass og Reykjavík.

Den Blå Lagune er et utendørs bad som får sitt
vann direkte fra geotermiske kilder så dype som
2000 meter, og vannet holder den varme og
behagelige temperaturen 36–39 °C året rundt. På
stedet finnes også en innendørs lagune og en
geotermisk badstue.

Etter dette kjører dere til Selfoss for første
overnatting.

Dag 2: Selfoss - Gylne Sirkelen - Selfoss
Denne dagen besøker dere noen av de mest interessante og kjente severdighetene på Island. Første
stopp langs veien er Thingvellirs Nasjonalpark, et område som er både historisk interessant og som
har en fascinerende geologi.

Dere fortsetter mot det verdensberømte geotermiske området Geysir hvor Strokkur, den mest aktive av
geysirene, har regelmessige utbrudd hvert femte minutt. Rett i nærheten av Geysirområdet finner dere
det storslåtte Gullfoss, det “gylne” fossefallet, kanskje det mest kjente av Islands mange vakre
fossefall. Dere besøker også det vulkanske krateret Keri , og det historisk interessante Skalholt.

Dere kjører tilbake til Selfoss for overnatting.

http://vulkanreiser.no/Print.aspx?ArticleId=487
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Dag 3: Vik - Høfn
Dere reiser over sletten M rdalssandur og passerer det golde lavaområdet Eldhraun, og siden over
Skei arársandur hvor dere har en utsøkt utsikt over Vatnajökull, Europas største isbre. Ved
Skei arársandur ser dere sporene etter hvordan vulkanutbrudd under Vatnajökulls isdekke har formet
isbreelver, som siden har skylt bort alt på sin vei. Dere gjør et stopp ved isbrelagunen Jökulsárlón ved
foten av Vatnajökull. Isfjell, som har løsnet fra isbreen, flyter omkring og hele utsikten er
eventyrlignende. Dere har mulighet til å ta en kortere båttur på isbrelagunen blant isfjellene (mot
tillegg). Overnatting skjer i området rundt byen Høfn i nærheten.

Jökulsarlon

Dag 4: Høfn - Egilsstadir
Reisen fortsetter nordover langs de østre fjordene med sine små fiskerbyer og bratte skrenter. Dere
reiser gjennom passet Almannaskard til byene Djupivogur og Breidalsvik. Overnatting i området
omkring Egilsstadir.

Hvalnes

Dag 5: Egilsstadir - Myvatn
Om morgenen kjører dere gjennom det øde høylandet Mö rudalur til det mektige fossefallet Dettifoss,
som er Islands mest kraftfulle. Fallhøyden er 44 meter. Dere fortsetter til Ásbyrgi, en hesteskoformet
forkastning, som ifølge legenden er et avtrykk fra Odins åttefotede hest Sleipner. Dere kjører langs den
vakre kyststrekningen ved halvøya Tjörnes til den sjarmerende fiskerlandsbyen Húsavík, og overnatter
i området.

Dettifoss

Dag 6: Myvatn - Varmahlid
Dagen tilbringes i området rundt innsjøen M vatn, som er et av Islands mest fascinerende områder.
Her venter fantastiske vulkanske formasjoner, geotermisk aktivitet og så selve innsjøen, med sin
varierende flora og fauna. Dere kan besøke de knudrete lavaformasjonene ved Dimmuborgir og
utforske kratrene ved Skútusta ir. Her ligger også Krafla, hvor et vulkanutbrudd fant sted så sent som
1984.
 
I området ligger også et bad som kan minne om den Blå Lagune, og som er vel verdt et besøk for de
som søker litt avkobling etter noen aktive dager. Fra M vatn kjører dere nordover mot Varmahlí  og
passerer fossefallet Go afoss og Akureyri, Islands nest største by. Dere overnatter i området rundt
Varmahlí .

M vatn

Dag 7: Varmahlid - Reykjavik
Dere fortsetter langs ringveien mot Reykjavik og kjører over fjellovergangen Holtavör uhei i mot
sørvestre Island og Reykjavik. I Borgafjör ur passerer dere det vakre fossefallet Hraunfossar. Dere
passerer også landsbyen Reykholt, der skalden Snorre Sturlason bodde, og Islands største varme
kilde Deildartunguhver.
Den siste biten mot Reykjavik er det to veier å velge mellom. Enten kjører dere gjennom tunnelen
Hvalfjör ur eller langs fjorden med samme navn. Ved Hvalfjör ur (hvalfjorden) lå en viktig amerikansk
marinebase under andre verdenskrig. Dere overnatter i Reykjavik.

Hraunfossar

Dag 8: Hjemreise
Hjemreise enten tidlig på morgenen eller på ettermiddagen.
Dere kjører fra Reykjavík til Keflavík (ca. 45 minutter) og leverer bilen på Keflavík flyplass i forbindelse med hjemreisen.
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Island rundt, 10 netter
Du følger "ringveien" - riksvei 1, som går rundt Island. I stort sett hver time
opplever du landets eiendommelige evne til gang på gang å skifte
utseende. Reisen går over høysletter, gjennom lavaområder og frodige jordbruksbygder,
fantastiske kyster og fjorder med mektige fjell og isbreer som åpenbarer seg i horisonten.

Langs veien passerer du mange av den islandske naturens alle ekstreme, vakre og
fascinerende severdigheter. Du bor tre netter i Reykjavik. Denne reisen har samme rute som
Island rundt, 8 dager, men gir deg mer tid ute på veiene og i Reykjavik.
 
Avganger 2010
Mai - september, daglig.
Direktefly: Oslo (alle dager)

I pakken inngår

* Fly Oslo/Bergen – Reykjavik t/r inkl. flyskatter.
* Overnatting 10 netter på Island, hvorav 2 i Reykjavik.
* Frokost hver morgen.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering, CDW).
* Detaljert veibeskrivelse av reiseruten.
* Detaljert veikart over Island (1:500 000, med bensinstasjoner, golfbaner etc.)
* Servicenummer på Island. Dersom det dukker opp spørsmål under reisen finnes det et servicenummer å ringe.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Overnattingsstandard - Velg mellom alternativ der rommene har felles dusj/wc eller hotellalternativ med privat dusj/wc.
* Leiebil - Pakken bygger på leiebil klasse A: Toyota Yaris (5-dørs) eller tilsvarende. Ved bestilling finnes muligheter for
oppgradering til andre biltyper mot et tillegg.
 
Utgifter som betales på stedet
* For henting av leiebil på Keflavik flyplass - Flyplassgebyr på ca. 240 NOK (betales når bilen hentes).

Beskrivelse dag for dag

 

Dag 1: Ankomst til Island – Blå Lagune –
Selfoss 
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly. Bilen
hentes ut ved ankomst til Keflavík flyplass. En god
start på Islandsturen deres er å reise til det
avkoblende badet i den berømte Blå Lagune.
Lagunen ligger som en oase mitt i et lavaområde på
veien mellom Keflavík flyplass og Reykjavík.

Den Blå Lagune er et utendørs bad som får sitt
vann direkte fra geotermiske kilder så dype som
2000 meter, og vannet holder den varme og
behagelige temperaturen 36–39 °C året rundt. På
stedet finnes også en innendørs lagune og en
geotermisk badstue.

Etter dette kjører dere til Selfoss for første
overnatting.

Dag 2: Selfoss - Gylne Sirkelen - Selfoss
Denne dagen besøker dere noen av de mest interessante og kjente severdighetene på Island. Første
stopp langs veien er Thingvellirs Nasjonalpark, et område som er både historisk interessant og som
har en fascinerende geologi.

Dere fortsetter mot det verdensberømte geotermiske området Geysir hvor Strokkur, den mest aktive av
geysirene, har regelmessige utbrudd hvert femte minutt. Rett i nærheten av Geysirområdet finner dere
det storslåtte Gullfoss, det “gylne” fossefallet, kanskje det mest kjente av Islands mange vakre
fossefall. Dere besøker også det vulkanske krateret Keri , og det historisk interessante Skalholt.

Dere kjører tilbake til Selfoss for overnatting.

http://vulkanreiser.no/Print.aspx?ArticleId=487
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Dag 3: Selfoss - Kirkjubaejarklaustur
Dere kjører sørover på Island og ned mot den sørlige kysten der dere passerer fossefallene
Seljalandsfoss og Skógarfoss, to stopp man absolutt bør få med sig. Ved Seljalandsfoss kan dere
komme inn bak fossefallet, og ved Skógar finner dere et interessant museum som viser frem det
historiske Island. Dere reiser så mot byen Vík og den første overnattingen utenfor Reykjavík. Dersom
dere har tid til overs på ettermiddagen og kvelden, kan dere reise til de vakre klippene ved Dyrhólaey
som er rikt bebodd av lundefugler. Lundefuglene kan sees frem til midten av august da de forsvinner ut
til havs, men Dyrhólaey er vel verdt et besøk også etter dette.

Fra Vik kjører dere gjennom sletten M rdalssandur og passerer det golde lavaområdet Eldhraun. Det
går også å kjøre rundt Eldhraun på sørsiden og passere det avsidesliggende jordbruksområdet
Medalland før dere er tilbake igjen på hovedveien ved landsbyen Kirkjubaejarklaustur, der dere
overnatter.

Dag 4: Kirkjubaejarklaustur - Höfn
Dere fortsetter over det praktfulle elvedeltaet Skeidarársandur, hvor dere ser sporene etter hvordan
vulkanutbrudd under Vatnajökulls isdekke har formet isbreelver som siden har skylt bort alt på sin vei.

Dere ankommer snart Skaftafells nasjonalpark som ligger inntil isbreen Vatnajökull, Europas største
isbre med Islands høyeste fjell Hvannadalshnúkur (2119 meter over havet). Her møter dere også
enestående natur med frodig vegetasjon, kullsvarte jøkulltunger side om side med isbreene. Ved
Vatnajökulls fot ligger isbrelagunen Jökulsárlón. Isfjell, som har løsnet fra isbreen, flyter omkring og
hele utsikten er eventyrlignende. I isbretungene trer den tusenårige ismassen frem i sin rene, klarblå
farge. Fra lagunen renner det en cirka en km lang elv ut i Atlanterhavet. Er du heldig får du se
nysgjerrige seler stikke hodene sine opp i brenningene. Dere har mulighet til å ta en kortere båttur på
isbrelagunen blant isfjellene (mot avgift).

Dere fortsetter til landsbyen Höfn for overnatting.

Jökulsárlon

Dag 5: Höfn - Egilssta ir
Dere fortsetter langs med kysten og passerer små fiskerlandsbyer som Djúpivogur. Kystlandskapet
forandrer utseende og overgår til bratte fjellsider og dype fjorder, hvor rauklignende formasjoner
avbilder seg som statuer mot himmelen. For å komme til Egilsstadir velger dere enten "fjordrunden"
hvor dere passerer fiskerlandsbyer som Berufjördur, Breiddalsvík, Stödvarfjördur, Fáskrúdsfjördur och
Reydarfjördur - eller hovedveien over høyfjellsovergangen Breiddalsheidi.

Overnatting i Egilsstadir, østlandets handelssentrum.

Hvalnes

Dag 6: Egilssta ir - M vatn
Om morgenen kjører dere gjennom Jökuldalur, som er gjennombrutt av en stri isbreelv. Deretter venter
enorme svarte lavavidder, som leder tanken til landskapet på månen. Dere reiser til det mektige
fossefallet Dettifoss, som er Islands mest kraftfulle og med en fallhøyde på 44 meter. Dere kjører
videre langs den vakre kyststrekningen ved halvøya Tjörnes via den sjarmerende fiskerlandsbyen
Húsavík. Dere svinger av mot M vatn for overnatting der.

Myvatn

Dag 7: M vatn
Dagen tilbringes i naturreservatet rundt innsjøen M vatn, som er et av Islands mest fascinerende
områder. Her venter fantastiske vulkanske formasjoner, geotermisk aktivitet og så selve innsjøen, med
sin varierende flora og fauna. Her finnes krateret Krafla, hvor et vulkanutbrudd fant sted så sent som
1984, det gigantiske eksplosjonskrateret Hverfjall og varmtvannsgrotten Grjótagjá.

Dere overnatter i området rundt Myvatn.

Krafla

Dag 8: M vatn - Varmahlid
Den andre dagen i området ved Myvatn kan dere besøke de knudrete lavaformasjonene ved
Dimmuborgir og utforske kratrene ved Skútusta ir. I området er det også et bad som påminner om den
Blå Lagune, og som er vel verdt et besøk for de som søker litt avkobling etter noen aktive dager. På
veien fra M vatn passerer dere fossefallet Godafoss og Islands andre by Akureyri. Overnatting skjer i
Varmahlid.
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Dag 9: Varmahlid - Reykjavík
Dere kjører gjennom det historiske Borgarnes-området og Reykholt der skalden Snorre Sturlason
bodde. Pass på å gjøre et besøk på kultursenteret Snorrastofa i Reykholt eller Egil Skallagrimssons
gård Borg ved Borgarnes. I nærheten ligger også en av verdens vannrikeste varmtvannskilder,
Deildartunguhver. Kilden spruter ut omtrent 180 liter kokende vann per sekund. Langs riksvei 1
fortsetter ferden til Kjalarnes og videre til Reykjavík. Den siste biten mot Reykjavík er det to veier å
velge mellom. Enten kjører dere gjennom tunnelen Hvalfjör ur eller langs fjorden med samme navn.
Ved Hvalfjör ur (hvalfjorden) lå en viktig amerikansk marinebase under andre verdenskrig.

Dere overnatter i Reykjavík.

Hraunfossar

Dag 10: Reykjavík
Hele dagen i Reykjavík der dere utforsker byen på egen hånd eller gjør egne utflukter i hovedstadens nærområde.

Dag 11: Hjemreise
Hjemreise enten tidlig på morgenen eller på ettermiddagen.
Dere kjører fra Reykjavík til Keflavík (ca. 45 minutter) og leverer bilen på Keflavík flyplass i forbindelse med hjemreisen.
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Dag 3: Selfoss - Kirkjubaejarklaustur
Dere kjører sørover på Island og ned mot den sørlige kysten der dere passerer fossefallene
Seljalandsfoss og Skógarfoss, to stopp man absolutt bør få med sig. Ved Seljalandsfoss kan dere
komme inn bak fossefallet, og ved Skógar finner dere et interessant museum som viser frem det
historiske Island. Dere reiser så mot byen Vík og den første overnattingen utenfor Reykjavík. Dersom
dere har tid til overs på ettermiddagen og kvelden, kan dere reise til de vakre klippene ved Dyrhólaey
som er rikt bebodd av lundefugler. Lundefuglene kan sees frem til midten av august da de forsvinner ut
til havs, men Dyrhólaey er vel verdt et besøk også etter dette.

Fra Vik kjører dere gjennom sletten M rdalssandur og passerer det golde lavaområdet Eldhraun. Det
går også å kjøre rundt Eldhraun på sørsiden og passere det avsidesliggende jordbruksområdet
Medalland før dere er tilbake igjen på hovedveien ved landsbyen Kirkjubaejarklaustur, der dere
overnatter.

Dag 4: Kirkjubaejarklaustur - Höfn
Dere fortsetter over det praktfulle elvedeltaet Skeidarársandur, hvor dere ser sporene etter hvordan
vulkanutbrudd under Vatnajökulls isdekke har formet isbreelver som siden har skylt bort alt på sin vei.

Dere ankommer snart Skaftafells nasjonalpark som ligger inntil isbreen Vatnajökull, Europas største
isbre med Islands høyeste fjell Hvannadalshnúkur (2119 meter over havet). Her møter dere også
enestående natur med frodig vegetasjon, kullsvarte jøkulltunger side om side med isbreene. Ved
Vatnajökulls fot ligger isbrelagunen Jökulsárlón. Isfjell, som har løsnet fra isbreen, flyter omkring og
hele utsikten er eventyrlignende. I isbretungene trer den tusenårige ismassen frem i sin rene, klarblå
farge. Fra lagunen renner det en cirka en km lang elv ut i Atlanterhavet. Er du heldig får du se
nysgjerrige seler stikke hodene sine opp i brenningene. Dere har mulighet til å ta en kortere båttur på
isbrelagunen blant isfjellene (mot avgift).

Dere fortsetter til landsbyen Höfn for overnatting.

Jökulsárlon

Dag 5: Höfn - Egilssta ir
Dere fortsetter langs med kysten og passerer små fiskerlandsbyer som Djúpivogur. Kystlandskapet
forandrer utseende og overgår til bratte fjellsider og dype fjorder, hvor rauklignende formasjoner
avbilder seg som statuer mot himmelen. For å komme til Egilsstadir velger dere enten "fjordrunden"
hvor dere passerer fiskerlandsbyer som Berufjördur, Breiddalsvík, Stödvarfjördur, Fáskrúdsfjördur och
Reydarfjördur - eller hovedveien over høyfjellsovergangen Breiddalsheidi.

Overnatting i Egilsstadir, østlandets handelssentrum.

Hvalnes

Dag 6: Egilssta ir - M vatn
Om morgenen kjører dere gjennom Jökuldalur, som er gjennombrutt av en stri isbreelv. Deretter venter
enorme svarte lavavidder, som leder tanken til landskapet på månen. Dere reiser til det mektige
fossefallet Dettifoss, som er Islands mest kraftfulle og med en fallhøyde på 44 meter. Dere kjører
videre langs den vakre kyststrekningen ved halvøya Tjörnes via den sjarmerende fiskerlandsbyen
Húsavík. Dere svinger av mot M vatn for overnatting der.

Myvatn

Dag 7: M vatn
Dagen tilbringes i naturreservatet rundt innsjøen M vatn, som er et av Islands mest fascinerende
områder. Her venter fantastiske vulkanske formasjoner, geotermisk aktivitet og så selve innsjøen, med
sin varierende flora og fauna. Her finnes krateret Krafla, hvor et vulkanutbrudd fant sted så sent som
1984, det gigantiske eksplosjonskrateret Hverfjall og varmtvannsgrotten Grjótagjá.

Dere overnatter i området rundt Myvatn.

Krafla

Dag 8: M vatn - Varmahlid
Den andre dagen i området ved Myvatn kan dere besøke de knudrete lavaformasjonene ved
Dimmuborgir og utforske kratrene ved Skútusta ir. I området er det også et bad som påminner om den
Blå Lagune, og som er vel verdt et besøk for de som søker litt avkobling etter noen aktive dager. På
veien fra M vatn passerer dere fossefallet Godafoss og Islands andre by Akureyri. Overnatting skjer i
Varmahlid.
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Dag 9: Varmahlid - Reykjavík
Dere kjører gjennom det historiske Borgarnes-området og Reykholt der skalden Snorre Sturlason
bodde. Pass på å gjøre et besøk på kultursenteret Snorrastofa i Reykholt eller Egil Skallagrimssons
gård Borg ved Borgarnes. I nærheten ligger også en av verdens vannrikeste varmtvannskilder,
Deildartunguhver. Kilden spruter ut omtrent 180 liter kokende vann per sekund. Langs riksvei 1
fortsetter ferden til Kjalarnes og videre til Reykjavík. Den siste biten mot Reykjavík er det to veier å
velge mellom. Enten kjører dere gjennom tunnelen Hvalfjör ur eller langs fjorden med samme navn.
Ved Hvalfjör ur (hvalfjorden) lå en viktig amerikansk marinebase under andre verdenskrig.

Dere overnatter i Reykjavík.

Hraunfossar

Dag 10: Reykjavík
Hele dagen i Reykjavík der dere utforsker byen på egen hånd eller gjør egne utflukter i hovedstadens nærområde.

Dag 11: Hjemreise
Hjemreise enten tidlig på morgenen eller på ettermiddagen.
Dere kjører fra Reykjavík til Keflavík (ca. 45 minutter) og leverer bilen på Keflavík flyplass i forbindelse med hjemreisen.
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Sør Island, 4/5 netter
På Sør Island finner du mange av Islands mest kjente severdigheter.
Ferden preges av interessante naturopplevelser, som majestetiske
fossefall, varme kilder, isbreer og vulkaner.
 
Dette er en intensiv reise for deg som på kort tid vil oppleve annerledes natur og samtidig få
tid til å utforske Reykjavik.
 
Avganger 2010
April - Oktober, daglig

I pakken inngår

* Fly Oslo/Bergen – Reykjavik t/r inkl. flyskatter.
* Overnatting 4/5 netter på Island, hvorav 1/2 i Reykjavik.
* Frokost hver morgen.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering, CDW).
* Detaljert veibeskrivelse av reiseruten.
* Detaljert veikart over Island (1:500 000, med bensinstasjoner, golfbaner etc.)
* Servicenummer på Island. Dersom det dukker opp spørsmål under reisen finnes det et servicenummer å ringe.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Overnattingsstandard - Velg mellom alternativ der rommene har felles dusj/wc eller hotellalternativ med privat dusj/wc.
* Leiebil - Pakken bygger på leiebil klasse A: Toyota Yaris (5-dørs) eller tilsvarende. Ved bestilling finnes muligheter for
oppgradering til andre biltyper mot et tillegg.
 
Utgifter som betales på stedet
* For henting av leiebil på Keflavik flyplass - Flyplassgebyr på ca. 240 NOK (betales når bilen hentes).

Beskrivelse dag for dag

 

Dag 1: Ankomst til Island – Blå lagune – Selfoss
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly.

Bilen hentes ved ankomst på Keflavik flyplass. En
god start på deres Islandsbesøk er å dra til det
avkoblende badet i den berømte Blå Lagune.
Lagunen ligger som en oase midt i et lavaområde
på veien mellom Keflaviks flyplass og Reykjavik.

Den Blå Lagune er et utendørs bad som får sitt
vann direkte fra geotermiske kilder så dype som
2000 meter og vannet holder den varmen og
innbydende temperaturen som er 36-39°C året
rundt. På plassen finns også en innendørs lagune
og en geotermisk badstue.

Etter dette besøket kjører dere til Selfoss for den
første overnattingen.

Dag 2: Selfoss – Thingvellir – Gullfoss/Geysir – Keri  – Hella/Hvolsvöllur
Denne dagen kjører dere først mot nordvest og siden sørover. Langs veien passerer dere noen av de
mest interessante og velkjente severdighetene på Island. Første stopp langs veien er Thingvellirs
Nasjonalpark, et område som er både historisk interessant og har en fasinerende geologi.

Dere fortsetter videre mot det verdensberømte geotermiske området Geysir der Strokkur, den mest
aktive av geysirene, har regelmessige utbrudd hvert femte minutt. Rett i nærheten av Geysirområdet
finner dere den majestetiske Gullfoss, det “gylne” fossefallet, som er et av de mest kjente av Islands
mange vakre fossefall.

Om det blir tid til overs anbefales det også å besøke vulkankrateret Keri  samt den historiske plassen
Skálholt. Fortsett siden til Hella/Hvolsöllur for overnatting. Thingvellir
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Dag 3: Hella/Hvolsvöllur– Seljalandsfoss – Skógar – Dyrhólaey – Kirkjubæjarklaustur
Fra Hella svinger dere sørover ned mot kysten, der dere passerer fossefallet Seljalandsfoss og
Skógarfoss, to stopp som du ikke må gå glipp av. Ved Seljalandsfossen kan dere komme inn på
baksiden av fossen, og ved Skógar ligger det et interessant museum hvor du blir kjent med Islands
historie.

Skogarfoss

Om det blir tid til overs om ettermiddagen og kvelden kan dere dra å se de vakre klippene ved
naturreservatet Dyrhólaey - der havets rand møter vulkanske sandsletter. Her hekker tusenvis av
sjøfugler, bl.a  den berømte lundefuglen. Lundefuglene kan ses frem til midten av august, før de flyr til
sjøs. Likevel er Dyrhólaey vel vært et besøk uten lundefuglene.

Fra Vik drar dere over sletten av svart sand, M rdalssandur, og passerer siden lavafeltet Eldhraunn
(lava av ild)  før dere kommer til byen Kirkjubæjarklaustur.

Vik

Dag 4: Kirkjubæjarklaustur – (Skaftafell) – Reykjavík
I dag reiser dere tilbake til Reykjavik. Det er cirka 260 km til Reykjavik. På veien tilbake finnes det
mange interessante plasser å besøke, for eksempel Stokkseyri og Eyrarbakki før dere drar inn til
Reykjavik.

For de som vil utnytte denne dagen maksimalt (på sommeren når det er lyst) er det mulig å kjøre
østover over Skei arársandur der dere har fantastisk utsikt over Vatnajökull, Europas største isbre.
Ved Skei arársandur ser dere sporene etter vulkanutbrudd under Vatnajökulls isdekke som skapte
isbrefloder som skylte unna alt som kom i dens vei. Fortsett videre til Skaftafell som har vært et
naturreservat siden 1968 og en av Islands vakreste plasser. Området ligger ved foten av Vatnajökull,
Islands og Europas største isbre. Avstanden til Reykjavik fra Skaftafell er ca. 330 km.

Vatnajökull

Dag 5: Reykjavik (kun ved reiser på 5 netter)
Hele dagen i Reykjavík der dere utforsker byen på egen hånd eller gjør egne utflukter i hovedstadens
nærområde.

Reykjavik

Siste dagen: Hjemreise
Hjemreise blir enten tidig på morgenen eller på ettermiddagen.
Dere kjører fra Reykjavik til Keflavik (ca 45min.) og leverer bilen på
Keflaviks flyplass i forbindelse med hjemreisen.
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Sør Island, 4/5 netter
På Sør Island finner du mange av Islands mest kjente severdigheter.
Ferden preges av interessante naturopplevelser, som majestetiske
fossefall, varme kilder, isbreer og vulkaner.
 
Dette er en intensiv reise for deg som på kort tid vil oppleve annerledes natur og samtidig få
tid til å utforske Reykjavik.
 
Avganger 2010
April - Oktober, daglig

I pakken inngår

* Fly Oslo/Bergen – Reykjavik t/r inkl. flyskatter.
* Overnatting 4/5 netter på Island, hvorav 1/2 i Reykjavik.
* Frokost hver morgen.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering, CDW).
* Detaljert veibeskrivelse av reiseruten.
* Detaljert veikart over Island (1:500 000, med bensinstasjoner, golfbaner etc.)
* Servicenummer på Island. Dersom det dukker opp spørsmål under reisen finnes det et servicenummer å ringe.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Overnattingsstandard - Velg mellom alternativ der rommene har felles dusj/wc eller hotellalternativ med privat dusj/wc.
* Leiebil - Pakken bygger på leiebil klasse A: Toyota Yaris (5-dørs) eller tilsvarende. Ved bestilling finnes muligheter for
oppgradering til andre biltyper mot et tillegg.
 
Utgifter som betales på stedet
* For henting av leiebil på Keflavik flyplass - Flyplassgebyr på ca. 240 NOK (betales når bilen hentes).

Beskrivelse dag for dag

 

Dag 1: Ankomst til Island – Blå lagune – Selfoss
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly.

Bilen hentes ved ankomst på Keflavik flyplass. En
god start på deres Islandsbesøk er å dra til det
avkoblende badet i den berømte Blå Lagune.
Lagunen ligger som en oase midt i et lavaområde
på veien mellom Keflaviks flyplass og Reykjavik.

Den Blå Lagune er et utendørs bad som får sitt
vann direkte fra geotermiske kilder så dype som
2000 meter og vannet holder den varmen og
innbydende temperaturen som er 36-39°C året
rundt. På plassen finns også en innendørs lagune
og en geotermisk badstue.

Etter dette besøket kjører dere til Selfoss for den
første overnattingen.

Dag 2: Selfoss – Thingvellir – Gullfoss/Geysir – Keri  – Hella/Hvolsvöllur
Denne dagen kjører dere først mot nordvest og siden sørover. Langs veien passerer dere noen av de
mest interessante og velkjente severdighetene på Island. Første stopp langs veien er Thingvellirs
Nasjonalpark, et område som er både historisk interessant og har en fasinerende geologi.

Dere fortsetter videre mot det verdensberømte geotermiske området Geysir der Strokkur, den mest
aktive av geysirene, har regelmessige utbrudd hvert femte minutt. Rett i nærheten av Geysirområdet
finner dere den majestetiske Gullfoss, det “gylne” fossefallet, som er et av de mest kjente av Islands
mange vakre fossefall.

Om det blir tid til overs anbefales det også å besøke vulkankrateret Keri  samt den historiske plassen
Skálholt. Fortsett siden til Hella/Hvolsöllur for overnatting. Thingvellir
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Dag 3: Hella/Hvolsvöllur– Seljalandsfoss – Skógar – Dyrhólaey – Kirkjubæjarklaustur
Fra Hella svinger dere sørover ned mot kysten, der dere passerer fossefallet Seljalandsfoss og
Skógarfoss, to stopp som du ikke må gå glipp av. Ved Seljalandsfossen kan dere komme inn på
baksiden av fossen, og ved Skógar ligger det et interessant museum hvor du blir kjent med Islands
historie.

Skogarfoss

Om det blir tid til overs om ettermiddagen og kvelden kan dere dra å se de vakre klippene ved
naturreservatet Dyrhólaey - der havets rand møter vulkanske sandsletter. Her hekker tusenvis av
sjøfugler, bl.a  den berømte lundefuglen. Lundefuglene kan ses frem til midten av august, før de flyr til
sjøs. Likevel er Dyrhólaey vel vært et besøk uten lundefuglene.

Fra Vik drar dere over sletten av svart sand, M rdalssandur, og passerer siden lavafeltet Eldhraunn
(lava av ild)  før dere kommer til byen Kirkjubæjarklaustur.

Vik

Dag 4: Kirkjubæjarklaustur – (Skaftafell) – Reykjavík
I dag reiser dere tilbake til Reykjavik. Det er cirka 260 km til Reykjavik. På veien tilbake finnes det
mange interessante plasser å besøke, for eksempel Stokkseyri og Eyrarbakki før dere drar inn til
Reykjavik.

For de som vil utnytte denne dagen maksimalt (på sommeren når det er lyst) er det mulig å kjøre
østover over Skei arársandur der dere har fantastisk utsikt over Vatnajökull, Europas største isbre.
Ved Skei arársandur ser dere sporene etter vulkanutbrudd under Vatnajökulls isdekke som skapte
isbrefloder som skylte unna alt som kom i dens vei. Fortsett videre til Skaftafell som har vært et
naturreservat siden 1968 og en av Islands vakreste plasser. Området ligger ved foten av Vatnajökull,
Islands og Europas største isbre. Avstanden til Reykjavik fra Skaftafell er ca. 330 km.

Vatnajökull

Dag 5: Reykjavik (kun ved reiser på 5 netter)
Hele dagen i Reykjavík der dere utforsker byen på egen hånd eller gjør egne utflukter i hovedstadens
nærområde.

Reykjavik

Siste dagen: Hjemreise
Hjemreise blir enten tidig på morgenen eller på ettermiddagen.
Dere kjører fra Reykjavik til Keflavik (ca 45min.) og leverer bilen på
Keflaviks flyplass i forbindelse med hjemreisen.
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Reykjavik og sør Island (7 n)
Denne reisen kombinerer naturopplevelser med god tid til å utforske
Reykjavíks tilbud og puls. Reisen begynner sør på Island, der du finner
mange av Islands mest kjente severdigheter, som den Blå Lagune, storslåtte fossefall, varme
kilder, isbreer og vulkaner. De siste tre nettene tilbringer du i Reykjavík, som har et
blomstrende og variert tilbud av kultur, shopping og uteliv.

Forskjellen på denne og de kortere reisene til Sør Island, 4 netter og 5 netter, er at på denne
reisen bytter man ikke overnattingssted hver natt. Isteden har man sin base i Hvollsvöllur (4n)
og Reykjavík (3n), og gjør så dagsturer derfra.
 
Avganger 2010
Mai - september, daglig
Direktefly: Oslo (alle dager)

I pakken inngår

* Fly Oslo/Bergen – Reykjavik t/r inkl. flyskatter
* Overnatting 7 netter på Island, 3 netter i Reykjavik og 4 netter i Hvollsvøllur.
* Frokost hver morgen.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering (CDW)).
* Detaljert veibeskrivelse av reiseruten.
* Detaljert veikart over Island (1:500 000, med bensinstasjoner, golfbaner etc.)
* Servicenummer på Island. Dersom det dukker opp spørsmål under reisen finnes det et servicenummer å ringe.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Overnattingsstandard - Velg mellom alternativ der rommene har felles dusj/wc eller hotellalternativ med privat dusj/wc.
* Leiebil - Pakken bygger på leiebil klasse A: Toyota Yaris (5-dørs) eller tilsvarende. Ved bestilling finnes muligheter for
oppgradering til andre biltyper mot et tillegg.
 
Utgifter som betales på stedet
* For henting av leiebil på Keflavik flyplass - Flyplassgebyr på ca. 240 NOK (betales når bilen hentes).
 

Beskrivelse dag for dag

 
Dag 1: Ankomst till Island – Hvolsvöllur
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly. Bilen
hentes ut ved ankomst på Keflavik flyplass.

Dere kjører over Hellisheidi og gjennom Selfoss til
Hvolsvöllur for første overnatting på Island.

Dag 2: Hvolsvöllur - Gylne Sirkelen - Hvolsvöllur
Denne dagen passerer dere noen av de mest interessante og kjente severdighetene på Island. Deres
første stopp er det storslåtte Gullfoss, det “gylne” fossefallet, og det kanskje mest kjente av Islands
mange vakre fossefall. Dere fortsetter mot det verdensberømte geotermiske området Geysir der
Strokkur, den mest aktive av geysirene, har regelmessige utbrudd hvert femte minutt. Rett i nærheten
ligger Thingvellirs Nasjonalpark, et område som er både historisk interessant og som har en
fascinerende geologi. Dersom dere har tid, anbefales også et besøk ved vulkankrateret Keri  og den
historiske plassen Skálholt. Dere reiser tilbake til Hvolsvöllur for overnatting.

Gullfoss
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Dag 3: Hvolsvöllur - Vik - Kirkjubaejarklaustur - Hvolsvöllur
Dere kjører sørover langs kysten, hvor dere passerer fossefallene Seljalandsfoss og Skógarfoss, to
stopp dere ikke bør gå glipp av. Ved Seljalandsfoss kan dere gå inn bak fossen, og ved Skógar finner
dere dessuten et interessant museum som viser frem Islands historie.

Hvis dere har tid på ettermiddagen og kvelden kan dere kjøre til de vakre klippene ved naturreservatet
Dyrhólaey - hvor havets kant møter vulkansk sandslette. Her hekker tusenvis av sjøfugler, bl a den
berømte lundefuglen. Lundefuglene kan sees frem til midten av august, før de forsvinner ut til sjøs,
men Dyrhólaey er vel verdt et besøk selv uten lundefugler.

Fra Vik kjører dere over en slette av svart sand, M rdalssandur, og passerer siden det golde
lavaområdet Eldhraunn (lava av ild) før dere kommer til tettstedet Kirkjubæjarklaustur. Dere kjører
tilbake til Hvolsvöllur for overnatting.

Sejlarlandsfoss

Dag 4: Hvolsvöllur - aktiviteter
Denne dagen er åpen for avkobling og forskjellige aktiviteter i nærheten av Hvolsvöllur. Dere kan for
eksempel ta en ridetur med start på Hestheimars ridesentrum, som ligger i nærheten av sentrum. Dere
kan også reise opp til isbreen Myrdalsjökull, hvor dere kan være med på en guidet rundvandring på
isbreen - eller kjøre snøscooter på den. Det går også daglige bussreiser til dalen Thorsmörk, der dere
kan oppleve Island "off the road". Dere bor ytterligere en natt i Hvolsvöllur.

Thorsmörk

Dag 5: Hvolsvöllur Grindavik – Blå Lagune – Reykjavík
På veien mot Reykjavík kjører dere via Reykjaneshalvøya, der dere passerer små fiskerlandsbyer som
Stokkseyri, Eyrarbakki og Grindavik. Herfra er det ikke langt til den berømte Blå Lagune, en oase midt
i et lavaområde på veien mellom Keflaviks flyplass og Reykjavík.

Den Blå Lagune er et utendørs bad som får sitt vann direkte fra geotermiske kilder så dype som 2000
meter, og vannet holder den varme og behagelige temperaturen 36-39° året rundt. Det finnes også en
innendørs lagune og en geotermisk badstue på stedet.

Etter dette kjører dere videre til Reykjavík for overnatting. Dere har muligheter til å utforske Reykjavík
på egen hånd i løpet av dagen/kvelden.

Blå Lagune

Dag 6: Reykjavík
Hele dagen i Reykjavík der dere utforsker byen på egen hånd, eller gjør egne små turer i
hovedstadens omgivelser.

Reykjavik

Dag 7: Reykjavik
Hele dagen i Reykjavík der dere utforsker byen på egen hånd, eller gjør egne små turer i
hovedstadens omgivelser.

Reykjavik

Dag 8: Hjemreise
Hjemreise enten tidlig på morgenen eller på ettermiddagen. Dere kjører fra Reykjavik til Keflavik og leverer bilen på
Keflaviks flyplass i forbindelse med deres hjemreise.
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Reykjavik og sør Island (7 n)
Denne reisen kombinerer naturopplevelser med god tid til å utforske
Reykjavíks tilbud og puls. Reisen begynner sør på Island, der du finner
mange av Islands mest kjente severdigheter, som den Blå Lagune, storslåtte fossefall, varme
kilder, isbreer og vulkaner. De siste tre nettene tilbringer du i Reykjavík, som har et
blomstrende og variert tilbud av kultur, shopping og uteliv.

Forskjellen på denne og de kortere reisene til Sør Island, 4 netter og 5 netter, er at på denne
reisen bytter man ikke overnattingssted hver natt. Isteden har man sin base i Hvollsvöllur (4n)
og Reykjavík (3n), og gjør så dagsturer derfra.
 
Avganger 2010
Mai - september, daglig
Direktefly: Oslo (alle dager)

I pakken inngår

* Fly Oslo/Bergen – Reykjavik t/r inkl. flyskatter
* Overnatting 7 netter på Island, 3 netter i Reykjavik og 4 netter i Hvollsvøllur.
* Frokost hver morgen.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering (CDW)).
* Detaljert veibeskrivelse av reiseruten.
* Detaljert veikart over Island (1:500 000, med bensinstasjoner, golfbaner etc.)
* Servicenummer på Island. Dersom det dukker opp spørsmål under reisen finnes det et servicenummer å ringe.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Overnattingsstandard - Velg mellom alternativ der rommene har felles dusj/wc eller hotellalternativ med privat dusj/wc.
* Leiebil - Pakken bygger på leiebil klasse A: Toyota Yaris (5-dørs) eller tilsvarende. Ved bestilling finnes muligheter for
oppgradering til andre biltyper mot et tillegg.
 
Utgifter som betales på stedet
* For henting av leiebil på Keflavik flyplass - Flyplassgebyr på ca. 240 NOK (betales når bilen hentes).
 

Beskrivelse dag for dag

 
Dag 1: Ankomst till Island – Hvolsvöllur
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly. Bilen
hentes ut ved ankomst på Keflavik flyplass.

Dere kjører over Hellisheidi og gjennom Selfoss til
Hvolsvöllur for første overnatting på Island.

Dag 2: Hvolsvöllur - Gylne Sirkelen - Hvolsvöllur
Denne dagen passerer dere noen av de mest interessante og kjente severdighetene på Island. Deres
første stopp er det storslåtte Gullfoss, det “gylne” fossefallet, og det kanskje mest kjente av Islands
mange vakre fossefall. Dere fortsetter mot det verdensberømte geotermiske området Geysir der
Strokkur, den mest aktive av geysirene, har regelmessige utbrudd hvert femte minutt. Rett i nærheten
ligger Thingvellirs Nasjonalpark, et område som er både historisk interessant og som har en
fascinerende geologi. Dersom dere har tid, anbefales også et besøk ved vulkankrateret Keri  og den
historiske plassen Skálholt. Dere reiser tilbake til Hvolsvöllur for overnatting.

Gullfoss
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Dag 3: Hvolsvöllur - Vik - Kirkjubaejarklaustur - Hvolsvöllur
Dere kjører sørover langs kysten, hvor dere passerer fossefallene Seljalandsfoss og Skógarfoss, to
stopp dere ikke bør gå glipp av. Ved Seljalandsfoss kan dere gå inn bak fossen, og ved Skógar finner
dere dessuten et interessant museum som viser frem Islands historie.

Hvis dere har tid på ettermiddagen og kvelden kan dere kjøre til de vakre klippene ved naturreservatet
Dyrhólaey - hvor havets kant møter vulkansk sandslette. Her hekker tusenvis av sjøfugler, bl a den
berømte lundefuglen. Lundefuglene kan sees frem til midten av august, før de forsvinner ut til sjøs,
men Dyrhólaey er vel verdt et besøk selv uten lundefugler.

Fra Vik kjører dere over en slette av svart sand, M rdalssandur, og passerer siden det golde
lavaområdet Eldhraunn (lava av ild) før dere kommer til tettstedet Kirkjubæjarklaustur. Dere kjører
tilbake til Hvolsvöllur for overnatting.

Sejlarlandsfoss

Dag 4: Hvolsvöllur - aktiviteter
Denne dagen er åpen for avkobling og forskjellige aktiviteter i nærheten av Hvolsvöllur. Dere kan for
eksempel ta en ridetur med start på Hestheimars ridesentrum, som ligger i nærheten av sentrum. Dere
kan også reise opp til isbreen Myrdalsjökull, hvor dere kan være med på en guidet rundvandring på
isbreen - eller kjøre snøscooter på den. Det går også daglige bussreiser til dalen Thorsmörk, der dere
kan oppleve Island "off the road". Dere bor ytterligere en natt i Hvolsvöllur.

Thorsmörk

Dag 5: Hvolsvöllur Grindavik – Blå Lagune – Reykjavík
På veien mot Reykjavík kjører dere via Reykjaneshalvøya, der dere passerer små fiskerlandsbyer som
Stokkseyri, Eyrarbakki og Grindavik. Herfra er det ikke langt til den berømte Blå Lagune, en oase midt
i et lavaområde på veien mellom Keflaviks flyplass og Reykjavík.

Den Blå Lagune er et utendørs bad som får sitt vann direkte fra geotermiske kilder så dype som 2000
meter, og vannet holder den varme og behagelige temperaturen 36-39° året rundt. Det finnes også en
innendørs lagune og en geotermisk badstue på stedet.

Etter dette kjører dere videre til Reykjavík for overnatting. Dere har muligheter til å utforske Reykjavík
på egen hånd i løpet av dagen/kvelden.

Blå Lagune

Dag 6: Reykjavík
Hele dagen i Reykjavík der dere utforsker byen på egen hånd, eller gjør egne små turer i
hovedstadens omgivelser.

Reykjavik

Dag 7: Reykjavik
Hele dagen i Reykjavík der dere utforsker byen på egen hånd, eller gjør egne små turer i
hovedstadens omgivelser.

Reykjavik

Dag 8: Hjemreise
Hjemreise enten tidlig på morgenen eller på ettermiddagen. Dere kjører fra Reykjavik til Keflavik og leverer bilen på
Keflaviks flyplass i forbindelse med deres hjemreise.

REYKJAVIK OG SØNDRE ISLAND 7 NETTER · SID 2/2 HYRBILSRESOR MED BOENDE

VULKAN REISER AS · Tel 22 41 69 10                                                                                       www.vulkanreiser.no

LEIEBILSREISERLEIEBILSREISER



Islands høyland (10 n)
Denne reisen tar deg med langs de urgamle stiene over det barske
høylandet, over Kjølur og Sprengisandur til Landmannalaugar. Selve turen
er utfordrende og en opplevelse i seg, som når du krysser isbrefloder, uten broer.Du opplever
plasser som ligger virkelig avsides, omgitt av den varierte og praktfulle naturen. 2 netter i
Reykjavík.
 
Avganger 2010
25. juni - 31. augusti. daglig

I pakken inngår

* Fly Oslo/Bergen – Reykjavik t/r inkl. flyskatter.
* Overnatting 7 netter på Island, hvorav 2 i Reykjavik.
* Frokost hver morgen.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering, CDW).
* Detaljert veibeskrivelse av reiseruten.
* Detaljert veikart over Island (1:500 000, med bensinstasjoner, golfbaner etc.)
* Servicenummer på Island. Dersom det dukker opp spørsmål under reisen finnes det et servicenummer å ringe.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Overnattingsstandard - Velg mellom alternativ der rommene har felles dusj/wc eller hotellalternativ med privat dusj/wc.
* Leiebil - Pakken bygger på leiebil klasse A: Toyota Yaris (5-dørs) eller tilsvarende. Ved bestilling finnes muligheter for
oppgradering til andre biltyper mot et tillegg.
 
Utgifter som betales på stedet
* For henting av leiebil på Keflavik flyplass - Flyplassgebyr på ca. 240 NOK (betales når bilen hentes).

Beskrivelse dag for dag

 
Dag 1: Ankomst til Island - Reykjavík
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly.

Bilen hentes ut ved ankomst Keflavík flyplass. En
god start på Islandsturen deres er å reise til det
avkoblende badet i den berømte Blå Lagune.
Lagunen ligger som en oase mitt i et lavaområde på
veien mellom Keflavík flyplass og Reykjavík.

Den Blå Lagune er et utendørs bad som får sitt
vann direkte fra geotermiske kilder så dype som
2000 meter, og vannet holder den varme og
behagelige temperaturen 36–39°C året rundt. På
stedet finnes også en innendørs lagune og en
geotermisk badstue.

Etter dette kjører dere til Reykjavík for første
overnatting. Her har dere mulighet til å utforske
Reykjavík på egen hånd resten av dagen/kvelden
avhengig av hvilket fly dere kommer med.
 

 

Dag 2: Reykjavík – Thingvellir – Gullfoss/Geysir
Dere kjører nordvest mot området rundt Gullfoss og Geysir. Første stopp langs veien er Thingvellir
nasjonalpark, et område som både er historisk interessant og har en fascinerende geologi.

Dere fortsetter videre mot det verdensberømte geotermiske området Geysir, der Strokkur, den mest
aktive av geysirene, har regelmessige utbrudd hvert femte minutt.

Rett i nærheten av Geysirområdet finner dere den storslåtte Gullfoss, det ”gylne fossefallet”, som
kanskje er det mest kjente av Islands mange fossefall.

Strokkur
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Dag 3: Gullfoss/Geysir – Varmahlí
Nå begynner turen gjennom det islandske høylandet. Dere reiser langs Kjölur, en av få veier over
Islands utilgjengelige høylandsområder. Nyt den barske og fascinerende naturen til dere kommer frem
til Hveravellir, en virkelig oase midt på høylandet. Her finner dere et fantastisk, naturlig varmt kildebad
der dere har utsikt over to isbreer, Langjökull og Hofsjökull. Pass på å gå rundt og bli kjent med de
geologiske fenomenene i tilknytning til Hveravellir. Dere fortsetter langs Kjölur over høylandet til
Varmahlí  for overnatting i området.

Dag 4: Varmahlid - Myvatn
Dere kjører mot området rundt Skagafjör ur, som er Islands mest kjente område for hesteoppdrett. Fra
bilen ser dere helt sikkert sjarmerende islandshester ute på beite. I Skagafjör ur har dere mulighet til å
besøke jordbruksmuseet i Glaumbær før dere fortsetter mot Akureyri, Islands nest største by. Dere får
mulighet til å utforske byen med sin vakre kirke og botaniske hage, før dere fortsetter mot innsjøen
M vatn.

Myvatn

Dag 5: Myvatn
Dagen tilbringes i området rundt innsjøen M vatn, som er et av Islands mest fascinerende områder.
Her venter fantastiske vulkanske formasjoner, geotermisk aktivitet og så selve innsjøen, med sin
varierende flora og fauna. Dere kan besøke de knudrete lavaformasjonene ved Dimmuborgir og
utforske kratrene ved Skútusta ir.
 
Her finnes også Krafla, der et vulkanutbrudd fant sted så sent som i 1984. I området er det også et
bad som påminner om den Blå Lagune, og som er vel verdt et besøk for de som søker litt avkobling
etter noen aktive dager. Dere overnatter i området.

Dettifoss

Dag 6: Myvatn - Hrauneyjar
Dere kjører sørover gjennom dalen Bár ardalur mot fossefallet Aldeyjarfoss, som er omkranset av
basaltsøyler. Herfra fortsetter dere sørover over den ujevne høylandsveien som går gjennom den
svarte steinørkenen Sprengisandur. Dette ville høylandsområdet er ikke det enkleste å krysse, ikke
bare for at veien er smal, krokete og humpete, men også for at det ikke finnes noen broer – men flere
isbrefloder som dere må krysse med bilen! Turen blir en virkelig minneverdig og spennende
opplevelse.

Landmannalaugar

Dag 7: Hrauneyjar - Reykjavík
Dere kommer til Landmannalaugar, der dere kan oppdage de fargerike ryolittfjellene side om side med
svart lava og varme kilder. Noen av de varme kildene varmer opp elven som gjør den til et herlig,
temperert, avkoblende og naturlig bad.
 
Dere kjører gjennom dalen Thjórsárdalur. Av mange imponerende fossefall i dalen er Hjálparfoss og
Háifoss to som utmerker seg. I den fascinerende ravinen Gjáin er det uvanlig vegetasjon, flere varme
kilder og veldig spesielle klippeformasjoner. Fra Islands første bebyggelse til Heklas utbrudd år 1104
var dette et blomstrende bondesamfunn. Hele dalen ble dekket av aske etter utbruddet, men en av de
begravde bondegårdene, Stöng, har blitt gravd opp og står nå som modell for en rekonstruksjon av
den tidens gårder. Det er flere fine turstier i området og dessuten et separat og romantisk utendørs
bad man ikke bør gå glipp av. Hekla

Dag 8: Hjemreise
Hjemreise enten tidlig på morgenen eller på ettermiddagen.
Dere kjører fra Reykjavík til Keflavík (cirka 45 minutter) og leverer bilen på Keflavík flyplass i forbindelse med hjemreisen.
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Islands høyland (10 n)
Denne reisen tar deg med langs de urgamle stiene over det barske
høylandet, over Kjølur og Sprengisandur til Landmannalaugar. Selve turen
er utfordrende og en opplevelse i seg, som når du krysser isbrefloder, uten broer.Du opplever
plasser som ligger virkelig avsides, omgitt av den varierte og praktfulle naturen. 2 netter i
Reykjavík.
 
Avganger 2010
25. juni - 31. augusti. daglig

I pakken inngår

* Fly Oslo/Bergen – Reykjavik t/r inkl. flyskatter.
* Overnatting 7 netter på Island, hvorav 2 i Reykjavik.
* Frokost hver morgen.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering, CDW).
* Detaljert veibeskrivelse av reiseruten.
* Detaljert veikart over Island (1:500 000, med bensinstasjoner, golfbaner etc.)
* Servicenummer på Island. Dersom det dukker opp spørsmål under reisen finnes det et servicenummer å ringe.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Overnattingsstandard - Velg mellom alternativ der rommene har felles dusj/wc eller hotellalternativ med privat dusj/wc.
* Leiebil - Pakken bygger på leiebil klasse A: Toyota Yaris (5-dørs) eller tilsvarende. Ved bestilling finnes muligheter for
oppgradering til andre biltyper mot et tillegg.
 
Utgifter som betales på stedet
* For henting av leiebil på Keflavik flyplass - Flyplassgebyr på ca. 240 NOK (betales når bilen hentes).

Beskrivelse dag for dag

 
Dag 1: Ankomst til Island - Reykjavík
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly.

Bilen hentes ut ved ankomst Keflavík flyplass. En
god start på Islandsturen deres er å reise til det
avkoblende badet i den berømte Blå Lagune.
Lagunen ligger som en oase mitt i et lavaområde på
veien mellom Keflavík flyplass og Reykjavík.

Den Blå Lagune er et utendørs bad som får sitt
vann direkte fra geotermiske kilder så dype som
2000 meter, og vannet holder den varme og
behagelige temperaturen 36–39°C året rundt. På
stedet finnes også en innendørs lagune og en
geotermisk badstue.

Etter dette kjører dere til Reykjavík for første
overnatting. Her har dere mulighet til å utforske
Reykjavík på egen hånd resten av dagen/kvelden
avhengig av hvilket fly dere kommer med.
 

 

Dag 2: Reykjavík – Thingvellir – Gullfoss/Geysir
Dere kjører nordvest mot området rundt Gullfoss og Geysir. Første stopp langs veien er Thingvellir
nasjonalpark, et område som både er historisk interessant og har en fascinerende geologi.

Dere fortsetter videre mot det verdensberømte geotermiske området Geysir, der Strokkur, den mest
aktive av geysirene, har regelmessige utbrudd hvert femte minutt.

Rett i nærheten av Geysirområdet finner dere den storslåtte Gullfoss, det ”gylne fossefallet”, som
kanskje er det mest kjente av Islands mange fossefall.

Strokkur
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Dag 3: Gullfoss/Geysir – Varmahlí
Nå begynner turen gjennom det islandske høylandet. Dere reiser langs Kjölur, en av få veier over
Islands utilgjengelige høylandsområder. Nyt den barske og fascinerende naturen til dere kommer frem
til Hveravellir, en virkelig oase midt på høylandet. Her finner dere et fantastisk, naturlig varmt kildebad
der dere har utsikt over to isbreer, Langjökull og Hofsjökull. Pass på å gå rundt og bli kjent med de
geologiske fenomenene i tilknytning til Hveravellir. Dere fortsetter langs Kjölur over høylandet til
Varmahlí  for overnatting i området.

Dag 4: Varmahlid - Myvatn
Dere kjører mot området rundt Skagafjör ur, som er Islands mest kjente område for hesteoppdrett. Fra
bilen ser dere helt sikkert sjarmerende islandshester ute på beite. I Skagafjör ur har dere mulighet til å
besøke jordbruksmuseet i Glaumbær før dere fortsetter mot Akureyri, Islands nest største by. Dere får
mulighet til å utforske byen med sin vakre kirke og botaniske hage, før dere fortsetter mot innsjøen
M vatn.

Myvatn

Dag 5: Myvatn
Dagen tilbringes i området rundt innsjøen M vatn, som er et av Islands mest fascinerende områder.
Her venter fantastiske vulkanske formasjoner, geotermisk aktivitet og så selve innsjøen, med sin
varierende flora og fauna. Dere kan besøke de knudrete lavaformasjonene ved Dimmuborgir og
utforske kratrene ved Skútusta ir.
 
Her finnes også Krafla, der et vulkanutbrudd fant sted så sent som i 1984. I området er det også et
bad som påminner om den Blå Lagune, og som er vel verdt et besøk for de som søker litt avkobling
etter noen aktive dager. Dere overnatter i området.

Dettifoss

Dag 6: Myvatn - Hrauneyjar
Dere kjører sørover gjennom dalen Bár ardalur mot fossefallet Aldeyjarfoss, som er omkranset av
basaltsøyler. Herfra fortsetter dere sørover over den ujevne høylandsveien som går gjennom den
svarte steinørkenen Sprengisandur. Dette ville høylandsområdet er ikke det enkleste å krysse, ikke
bare for at veien er smal, krokete og humpete, men også for at det ikke finnes noen broer – men flere
isbrefloder som dere må krysse med bilen! Turen blir en virkelig minneverdig og spennende
opplevelse.

Landmannalaugar

Dag 7: Hrauneyjar - Reykjavík
Dere kommer til Landmannalaugar, der dere kan oppdage de fargerike ryolittfjellene side om side med
svart lava og varme kilder. Noen av de varme kildene varmer opp elven som gjør den til et herlig,
temperert, avkoblende og naturlig bad.
 
Dere kjører gjennom dalen Thjórsárdalur. Av mange imponerende fossefall i dalen er Hjálparfoss og
Háifoss to som utmerker seg. I den fascinerende ravinen Gjáin er det uvanlig vegetasjon, flere varme
kilder og veldig spesielle klippeformasjoner. Fra Islands første bebyggelse til Heklas utbrudd år 1104
var dette et blomstrende bondesamfunn. Hele dalen ble dekket av aske etter utbruddet, men en av de
begravde bondegårdene, Stöng, har blitt gravd opp og står nå som modell for en rekonstruksjon av
den tidens gårder. Det er flere fine turstier i området og dessuten et separat og romantisk utendørs
bad man ikke bør gå glipp av. Hekla

Dag 8: Hjemreise
Hjemreise enten tidlig på morgenen eller på ettermiddagen.
Dere kjører fra Reykjavík til Keflavík (cirka 45 minutter) og leverer bilen på Keflavík flyplass i forbindelse med hjemreisen.
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Privat dusj/wc - hotell
Her bor man på hotell i rom med privat wc og dusj eller badekar. Samtlige hotell og gjestehus serverer frokost
og mange av dem har egen restaurant. På alle hotellene er det en restaurant og noen steder også en bar.
Hoteller har vanligvis en à la carte meny fra juni-august.

Sengene er oppredde og rommene er møblerte med stoler, bord, garderobe og har telefon, radio og TV. I
mange av rommene er det også mulighet for Internettoppkobling.

Felles dusj/wc - hotell/gjestehus/bondegårder
Her deler man dusj og wc med andre gjester. Samtlige hotell, bondegårder og gjestehus serverer frokost og
mange av dem har egen restaurant. Hoteller på landsbygda har vanligvis en à la carte meny fra juni-august.
Resten av tiden må man forhåndsbestille hvis man vil ha middag.

Rommene har ikke egen dusj og wc, men noen rom har vask. Sengene er oppredde og frokost inngår.
Rommene er vanligvis møblerte med garderobe, stoler og bord.

Standard på overnatting

Det finnes to typer standard på overnatting å velge mellom på våre reiser. Overnatting for hver kunde er avhengig av om
hvorvidt det er ledige plasser og hvor det er på Island. Det er ikke den samme standard over hele landet.
 
Omkring en uke etter bestillingen er gjennomført får du detaljerte opplysninger om hvilken type overnatting som er blitt
reservert i din bestilling. Dette sendes ut sammen med reiserute, omkring 14 dager før avreise. Om dere vil ha disse
opplysninger før er dere velkommen til å kontakte oss.
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Island på en uke -
skandinavisktalende guide (7 n)
En variert reise som tar dere med til noen av Islands mest klassiske
severdigheter, med fascinerende natur, spennende historie og avslappende
geotermisk bad i den Blå Lagune.

Dere bor komfortabelt i Reykjavik og gjør dagsutflukter som blir guidet på skandinavisk av
dyktige islandske guider. I løpet av reisen er det god tid til å oppdage Reykjavik og ta del i den
vakre byens tilbud av kultur, shopping, restauranter og fornøyelser. Dere kan velge ytterligere
utflukter som passer til deres egne interesser, for eksempel ridning, hvalsafari og vandring.
Dette er en av våre mest populære reiser om sommeren.

Onsdag: Ankomst Island - Velkommen!
Torsdag: Blå Lagune
Fredag: Byrundtur Reykjavik
Lørdag: Gylne Sirkelen
Søndag: Saga Sirkelen
Mandag: Egne aktiviteter/utflukter
Tirsdag: Egne aktiviteter/utflukter
Onsdag: Hjemreise
 
Garanterte avganger 2010: 3 juni - 22 sept; hver onsdag.
Direktefly fra Oslo och Stavanger, (Bergen via Stavanger).

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 7 netter på hotell i Reykjavik, inkl. frokost.
* Velkomsttransfer til hotellet i Reykjavik (1 timer, skandinavisktalende guide).
* Blå Lagune inkl. entré (3,5 timer, skandinavisktalende guide).
* Byrundtur i Reykjavik (2,5 timer, skandinavisktalende guide).
* Gylne Sirkelen (8 timer, skandinavisktalende guide).
* Saga Sirkelen (9 timer, skandinavisk guide).
* Entré til Reykholt saga senter.
* Transfer fra hotell til flyplassen ved hjemreise.

Valgbare alternativer ved bestilling
* Velg mellom: rideturer, hvalsafari, superjeepturer, havfiske og utflukter med fly til Myvatn og Vestmannaøyene.
 

Beskrivelse dag før dag

Onsdag: Velkomsttransfer Keflavik flyplass - Reykjavik
Ved ankomst til Keflavik flyplass kommer vår guide og ønsker dere velkommen til Island. Vår
transferbuss venter og tar dere med til hotellet i Reykjavik, dit dere ankommer ved 16:30-tiden.
Kvelden er fri til egen disposisjon.

Reykjavik

Torsdag: Den Blå Lagune
På formiddagen har dere mulighet til å oppdage Reykjavik, som passer utmerket for en koselig
spasertur, besøk på museum eller shopping. På ettermiddagen blir dere hentet på hotellet for en
utflukt til den Blå Lagune, som ligger midt i et lavaområde rett utenfor Reykjavik. Den Blå Lagune er et
spa- og badeanlegg med veltemperert geotermisk vann året rundt. Vannet har en unik blanding av
mineraler, silica/kvarts og alger, noe som også gir vannet den turkise fargen. Det har en velgjørende
effekt på huden men et besøk i den Blå Lagune er minst like velgjørende for sjelen.
Dere returnerer til Reykjavik ca. 18.30. Kvelden er fri til egen disposisjon.

Blå Lagune
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Vulkan Reiser AS

OSLO 
Postboks 2661 Solli 
0203 Oslo 
Tel 22 41 69 10

Oppdag Island – Vi hjelper deg med din reise!

På Island finner du en variert, drama-
tisk og urørt natur. Isbreer, varme kil-
der og mektige fossefall gjør at reisen 
blir en unik opplevelse med minner for 
livet.

Reykjavík bobler av energi og her 
finnes en spennende blanding av kul-
turbegivenheter, bra restauranter og 
uteliv.

Hvorfor velge våre pakkereiser?

• Dere får skreddersydde reiser med kunnskap og personlig service. 
• Dere får våre beste priser på fly, hotell og utflukter. 
• Dere får reisebeskyttelse gjennom den statlige reisegarantien. 
• Dere får reiser som er pålitelige med et velkomponert program – opplev og slapp av på plass! 
• Dere får komplette reisedokumenter: billetter, vouchers, pakkeliste, reisebeskrivelse, tips m.m.

Vi har siden 1997 vært spesialisert på 
å arrangere reiser til Island, og vi kan 
hjelpe deg med alt fra weekendreiser 
til spesialarrangement for familier, 
grupper og bedrifter. 

2009 arrangerte vi reiser for cirka 7 
000 reisende.

www.vulkanreiser.no


