
ISLAND 2010 – Rundreiser



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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Fredag: Byrundtur i Reykjavik
På formiddagen gjør dere en rundtur i Reykjavik, hvor dere sammen med en dyktig guide blir kjent
med byen og får innblikk i byens historie og de største severdighetene. Dere besøker blant annet den
storslåtte Hallgrímskirkja, Reykjaviks største landemerke. Kirken er bygd i futuristisk stil og reiser seg
over byen som en av de mest omtalte og populære severdighetene.
Ettermiddagen og kvelden er fri til egen disposisjon.

Reykjavik

Lørdag: Gylne Sirkelen (Geysir, Gullfoss og Thingvellir)
Henting på hotellet fra 09.00 for en tur til den Gylne Sirkelen, som har noen av de største
severdighetene på Island. Reisen går fra Reykjavik over høylandet Hellishei i mot landsbyen
Hverager i for et første stopp. Landsbyen er kjent for sine mange veksthus som blir oppvarmet av
jordvarme. Dere fortsetter mot Keri , et 50 meter dypt og 3000 år gammelt vulkankrater, fylt med vann.

Neste stopp er det geotermiske Geysir-området med sine varme kilder og Islands mest aktive geysir,
Strokkur. Med sine regelmessige utbrudd hvert femte minutt får dere flere sjanser til å oppleve kildens
majestetiske vannkaskade som spruter opp i himmelen. Dere kan vandre rundt blant de boblende
leirpyttene og de dampende underjordiske kildene - og føle jordens indre krefter rett under føttene.

Strokkur

Helt i nærheten av Geysir finner dere det storslåtte Gullfoss, ”det gylne fossefallet” som ofte regnes for
Islands aller vakreste. Fossefallet har to etapper og det går an å komme tett innpå de enorme
vannmassene som kaster seg over stupet ned i ravinen.

Neste opphold på turen er den vakre nasjonalparken Thingvellir. Her ble det islandske Alltinget,
verdens eldste riksdag, samlet allerede på 900-tallet. Island ligger midt på sprekken mellom de
europeiske og amerikanske kontinentalplatene, og i Thingvellir blir forkastningen som dannes når de to
kontinentene sakte glir fra hverandre, svært tydelig. Etter dette fortsetter dere tilbake til Reykjavik.
Tilbake i Reykjavik cirka 17.00. Kvelden er fri til egen disposisjon.

Thingvellir

Søndag: De islandske sagaene (Reykholt, Hraunfossar og Havfjördur)
Henting på hotellet fra 09.00 for en utflukt som følger i sporene til de berømte islandske sagaene. I
løpet av utflukten får man innblikk i den litterære gullalderen på Island, tiden for landets første
bosettinger, og man besøker noen av den islandske naturens vakreste steder.

Dere reiser langs den islandske vestkysten som var åstedet for mange av de mest kjente sagaene.
Første stopp er et besøk på det islandske Nybyggermuséet, som forteller om hvordan Island ble
befolket og har utviklet seg som nasjon. Dere fortsetter gjennom landsbygden hvor høvdingen og
poeten Egil Skalla-Grímsson vokste opp og virket, og tar del av fortellinger om hans gjerninger. På vår
reise vestover langs Borgarfjorden blir dere kjent med Gunnlaug Ormtungas saga og kommer til den
del av landet som tilhørte den berømte familien Sturlung. Dere besøker Reykholt, hvor Snorre
Sturlason bodde og skrev en stor del av den litteratur som gjorde at han ble kjent som middelalderens
mest betydningsfulle nordiske forfatter. Her har Snorrastofa, et kultursentrum og en institusjon for
middelalderens studier, blitt grunnlagt til minne om Snorre og hans verk. Guiden deres forteller
historien om Snorre og de dramatiske hendelsene som førte til hans død.

På tur står Hraunfossar, et vakkert og imponerende fossefall dere kan nyte av før dere reiser videre til
Deildartunguhver, som er den største varme kilden på den nordlige halvkule. Etter lunsj fortsetter vi
mot Hvalfjör ur, en av de lengste og dypeste fjordene på Island. Her utspilte seg sagaen om lagløse
Har ar Hólmverja, og under annen verdenskrig ble fjorden brukt som en viktig havn for den
amerikanske armeen. Etterpå fortsetter dere tilbake til Reykjavik.
Tilbake i Reykjavik ca. 18.00. Kvelden er fri til egen disposisjon.

Hraunfossar

Mandag: Reykjavik på egen hånd - egne aktiviteter og utflukter
Dagen er fri til å oppdage Reykjavik på egen hånd, og passer godt for en koselig spasertur, besøk på
museum eller shopping.

Det går også å velge ytterligere utflukter som kompletterer de andre utfluktene på reisen. Velg mellom
rideturer på islandshest, hvalsafari og forskjellige aktiviteter som vandring, rafting og snorkling. Disse
utfluktene er også åpne for andre reisende og blir først og fremst guidet på engelsk, men noen blir
også guidet på skandinavisk.

Reykjavik
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Tirsdag: Reykjavik på egen hånd - egne aktiviteter og utflukter
Dagen er fri til å oppdage Reykjavik på egen hånd, og passer godt for en koselig spasertur,
besøk på museum eller shopping.

Det går også å velge ytterligere utflukter som kompletterer de andre utfluktene på reisen. Velg mellom
rideturer på islandshest, hvalsafari og forskjellige aktiviteter som vandring, rafting og snorkling. Disse
utfluktene er også åpne for andre reisende og blir først og fremst guidet på engelsk, men noen blir
også guidet på skandinavisk.

Hvalsafari

Onsdag: Hjemreise
Frokost på hotellet. Dere blir hentet av transferbussen på hotellet i forbindelse med flyets avgang.
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Fredag: Byrundtur i Reykjavik
På formiddagen gjør dere en rundtur i Reykjavik, hvor dere sammen med en dyktig guide blir kjent
med byen og får innblikk i byens historie og de største severdighetene. Dere besøker blant annet den
storslåtte Hallgrímskirkja, Reykjaviks største landemerke. Kirken er bygd i futuristisk stil og reiser seg
over byen som en av de mest omtalte og populære severdighetene.
Ettermiddagen og kvelden er fri til egen disposisjon.

Reykjavik

Lørdag: Gylne Sirkelen (Geysir, Gullfoss og Thingvellir)
Henting på hotellet fra 09.00 for en tur til den Gylne Sirkelen, som har noen av de største
severdighetene på Island. Reisen går fra Reykjavik over høylandet Hellishei i mot landsbyen
Hverager i for et første stopp. Landsbyen er kjent for sine mange veksthus som blir oppvarmet av
jordvarme. Dere fortsetter mot Keri , et 50 meter dypt og 3000 år gammelt vulkankrater, fylt med vann.

Neste stopp er det geotermiske Geysir-området med sine varme kilder og Islands mest aktive geysir,
Strokkur. Med sine regelmessige utbrudd hvert femte minutt får dere flere sjanser til å oppleve kildens
majestetiske vannkaskade som spruter opp i himmelen. Dere kan vandre rundt blant de boblende
leirpyttene og de dampende underjordiske kildene - og føle jordens indre krefter rett under føttene.

Strokkur

Helt i nærheten av Geysir finner dere det storslåtte Gullfoss, ”det gylne fossefallet” som ofte regnes for
Islands aller vakreste. Fossefallet har to etapper og det går an å komme tett innpå de enorme
vannmassene som kaster seg over stupet ned i ravinen.

Neste opphold på turen er den vakre nasjonalparken Thingvellir. Her ble det islandske Alltinget,
verdens eldste riksdag, samlet allerede på 900-tallet. Island ligger midt på sprekken mellom de
europeiske og amerikanske kontinentalplatene, og i Thingvellir blir forkastningen som dannes når de to
kontinentene sakte glir fra hverandre, svært tydelig. Etter dette fortsetter dere tilbake til Reykjavik.
Tilbake i Reykjavik cirka 17.00. Kvelden er fri til egen disposisjon.

Thingvellir

Søndag: De islandske sagaene (Reykholt, Hraunfossar og Havfjördur)
Henting på hotellet fra 09.00 for en utflukt som følger i sporene til de berømte islandske sagaene. I
løpet av utflukten får man innblikk i den litterære gullalderen på Island, tiden for landets første
bosettinger, og man besøker noen av den islandske naturens vakreste steder.

Dere reiser langs den islandske vestkysten som var åstedet for mange av de mest kjente sagaene.
Første stopp er et besøk på det islandske Nybyggermuséet, som forteller om hvordan Island ble
befolket og har utviklet seg som nasjon. Dere fortsetter gjennom landsbygden hvor høvdingen og
poeten Egil Skalla-Grímsson vokste opp og virket, og tar del av fortellinger om hans gjerninger. På vår
reise vestover langs Borgarfjorden blir dere kjent med Gunnlaug Ormtungas saga og kommer til den
del av landet som tilhørte den berømte familien Sturlung. Dere besøker Reykholt, hvor Snorre
Sturlason bodde og skrev en stor del av den litteratur som gjorde at han ble kjent som middelalderens
mest betydningsfulle nordiske forfatter. Her har Snorrastofa, et kultursentrum og en institusjon for
middelalderens studier, blitt grunnlagt til minne om Snorre og hans verk. Guiden deres forteller
historien om Snorre og de dramatiske hendelsene som førte til hans død.

På tur står Hraunfossar, et vakkert og imponerende fossefall dere kan nyte av før dere reiser videre til
Deildartunguhver, som er den største varme kilden på den nordlige halvkule. Etter lunsj fortsetter vi
mot Hvalfjör ur, en av de lengste og dypeste fjordene på Island. Her utspilte seg sagaen om lagløse
Har ar Hólmverja, og under annen verdenskrig ble fjorden brukt som en viktig havn for den
amerikanske armeen. Etterpå fortsetter dere tilbake til Reykjavik.
Tilbake i Reykjavik ca. 18.00. Kvelden er fri til egen disposisjon.

Hraunfossar

Mandag: Reykjavik på egen hånd - egne aktiviteter og utflukter
Dagen er fri til å oppdage Reykjavik på egen hånd, og passer godt for en koselig spasertur, besøk på
museum eller shopping.

Det går også å velge ytterligere utflukter som kompletterer de andre utfluktene på reisen. Velg mellom
rideturer på islandshest, hvalsafari og forskjellige aktiviteter som vandring, rafting og snorkling. Disse
utfluktene er også åpne for andre reisende og blir først og fremst guidet på engelsk, men noen blir
også guidet på skandinavisk.

Reykjavik
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Tirsdag: Reykjavik på egen hånd - egne aktiviteter og utflukter
Dagen er fri til å oppdage Reykjavik på egen hånd, og passer godt for en koselig spasertur,
besøk på museum eller shopping.

Det går også å velge ytterligere utflukter som kompletterer de andre utfluktene på reisen. Velg mellom
rideturer på islandshest, hvalsafari og forskjellige aktiviteter som vandring, rafting og snorkling. Disse
utfluktene er også åpne for andre reisende og blir først og fremst guidet på engelsk, men noen blir
også guidet på skandinavisk.

Hvalsafari

Onsdag: Hjemreise
Frokost på hotellet. Dere blir hentet av transferbussen på hotellet i forbindelse med flyets avgang.
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Islands perler - vår klassiske
rundreise!
Bli med på vår klassiske rundreise på Island! Vi reiser rundt hele Island, og
du får mulighet til å besøke mange av de mest kjente stedene på øya. Hva
med fugleparadiset M vatn, Europas største isbre Vatnajøkull, sprutende
geysirer og brusende fossefall? En kunnskapsrik, skandinavisktalende guide er med under
hele reisen, og forteller om Island og stedene vi besøker.
Vår rundreise tar deg ikke bare med til de kjente severdighetene, den gir deg også et godt
innblikk i Islands geografi og historie.
 
Garanterte avganger 2010: 15 juni - 17 aug; hver tirsdag.
Direktefly fra Oslo och Stavanger, (Bergen via Stavanger).

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter. 
* Rundreise i 6 dager i buss med skandinavisktalende guide.
* 7 netter på hotell på Island inkl. frokost. (privat dusj/wc)
* Fem middager.
* Velkomsttransfer til hotellet i Reykjavik inkl. entré til Blå Lagune. 
* Transfer fra hotellet til flyplassen ved hjemreise.
* Entré til Blå Lagune.
* Byrundtur i Reykjavik.
* Entré til museum i Skogar och Glaumbaer.
 
Tillegg på plass (ekstra kostnad):
* Båttur på isbrelagune Jökulssárlón
* Naturbad ved M vatn
* Hvalsafari fra Husavik

Beskrivelse dag for dag

TIRSDAG: Ankomst Island - Den Blå Lagune
-Reykjavik 
Avreise fra Norge ved 14-tiden. Flyturen til Island tar
tre timer. Ved ankomst på Keflavik flyplass blir du
møtt av vår guide, som ønsker deg velkommen til
Island. Vår transferbuss tar deg med til den
berømte Blå Lagune, hvor du kan ta et avslappende
bad, og få en uforglemmelig start på
islandsoppholdet. Lagunen ligger som en oase midt
i et lavafelt mellom Keflavik flyplass og Reykjavik. 
 
Den Blå Lagune er et utendørsbad som får vannet
sitt direkte fra geotermiske kilder på en dybde av
hele 2000 meter, og vannet holder en varm og
innbydende temperatur på 36–39 grader hele året.
Stedet har også en innendørs lagune og en
geotermisk badstue. Etter badet blir du kjørt videre
til hotellet. Vi overnatter på Hotel Viking i
Hafnarfjördur. Kvelden har du til egen rådighet.

ONSDAG: Reykjavik – Borgarfjördur – Skagafjördur – Akureyri
Vi drar nordover via Valfjord-tunnelen til Borgarnes og Skagafjördur, hestenes dal. Vi besøker
bygdemuseet i Glaumbær, en bondegård med torvtak, før vi fortsetter via Öxnadalsheidi til
Nord-Islands hovedstad Akureyri. Overnatting og middag på Hotel Edda Akureyri.

Gullfoss
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TORSDAG: Akureyri – M vatn – Akureyri
Etter en rask rundtur i Akureyri, går turen videre til fossefallet Go afoss, som ligger på veien til M vatn.
Området rundt M vatn består av lavafelter, vulkaner og berg. I Dimmuborgir kan du studere
spennende lavaformasjoner, i Grjótagjá finner du pseudo-krater og undervannsgrotter med geotermisk
vann og i Námaskar  får du se damputbrudd og kokende svovelgroper.
Vi stopper ved Jardbödin, Nord-Islands ”Blå Lagune”, hvor det blir anledning til å bade og spise lunsj.
Overnatting og middag på Hotel Edda Akureyri.

Jøkulsarlon

FREDAG: Akureyri – Husavik – Ásbyrgi – Dettifoss – Mödrudalsöraefi – østfjordene
Vi drar til den lille fiskerbyen Húsavík, hvor vi stopper i ca. tre timer. De som vil, kan dra på hvalsafari.
De øvrige kan gå på museum, kafeer med mer. Vi drar videre til halvøya Tjörnes og den
hesteskoformede dalen Ásbyrgi. På vei til Egilssta ir passerer vi Dettifoss, en av Europas mektigste
fosser. Vi forlater Egilssta ir, og drar videre gjennom de grisgrendte østfjordene. Overnatting og
middag på Hotel Reydarfjördur.

Hvalnes

LØRDAG: Østfjordene – Höfn – Jøkulsarlon – Skaftafell – Núpar/Kirkjubaejarklaustur
Vi kjører langs den dramatiske kystlinjen ved østfjordene. Vi passerer Djupivogur og Höfn. Ikke langt
fra Höfn ligger isbresjøen Jøkulsarlon, hvor vi kan ta en båttur med amfibiebåt blant flytende isfjell.
Ferden går videre til Skaftafell nasjonalpark, en vakker grønn oase under Örfærajökull, Islands
høyeste topp (2119 m). Overnatting og middag på Hotel Núpar.

Dettifoss

SØNDAG: Núpar – Vik – Dyrholaey – Solheimajökull – Skógar – Selfoss
Vi starter dagen med å passere lavafeltene i Eldhraun, og kikker på de svarte sanddynene fra isbreen i
M rdalssandur. Via Reynisfjara kommer vi til Dyrholaey, Islands sørligste punkt, som er kjent for sin
lundefuglkoloni. I Skógar besøker vi Skógar museum. Vi stopper ved fossene Skógafoss og
Seljalandsfoss. Deretter fortsetter vi via Hella og Hvolsvöllur til Selfoss. Overnatting og middag på
Hotel Selfoss.

Myvatn

MANDAG: Selfoss – Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Reykjavik 
 Vi starter dagen med å besøke Gullfoss, hvor vi får se det majestetiske fossefallet, kanskje landets
vakreste. Neste stopp er det geotermiske området rundt Geysir, hvor vi får oppleve den aktive
geysiren Strokkur, et fascinerende fenomen som hvert femte minutt spruter kokende vann høyt til
værs. Vi fortsetter vår reise til nasjonalparken Thingvellir, hvor verdens eldste parlament ble grunnlagt.
Fra Thingvellir drar vi til Reykjavik, hvor vi tar en rundtur i byen. Vi besøker blant annet rådhuset i
Reykjavik sentrum, Hallgrimskirken og Perlen, hvor vi kan nyte utsikten over Reykjavik og omegn. Vi
overnatter på Viking Hotell i Hafnarfjördur.

Islandshest

TIRSDAG: Hjemreise
Hjemreise tidlig om morgenen. Vår busstransfer henter oss på hotellet, og kjører oss til Keflavik
flyplass for hjemreise. Ankomst Norge ca. kl. 12.45.

Thingvellir
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Islands perler - vår klassiske
rundreise!
Bli med på vår klassiske rundreise på Island! Vi reiser rundt hele Island, og
du får mulighet til å besøke mange av de mest kjente stedene på øya. Hva
med fugleparadiset M vatn, Europas største isbre Vatnajøkull, sprutende
geysirer og brusende fossefall? En kunnskapsrik, skandinavisktalende guide er med under
hele reisen, og forteller om Island og stedene vi besøker.
Vår rundreise tar deg ikke bare med til de kjente severdighetene, den gir deg også et godt
innblikk i Islands geografi og historie.
 
Garanterte avganger 2010: 15 juni - 17 aug; hver tirsdag.
Direktefly fra Oslo och Stavanger, (Bergen via Stavanger).

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter. 
* Rundreise i 6 dager i buss med skandinavisktalende guide.
* 7 netter på hotell på Island inkl. frokost. (privat dusj/wc)
* Fem middager.
* Velkomsttransfer til hotellet i Reykjavik inkl. entré til Blå Lagune. 
* Transfer fra hotellet til flyplassen ved hjemreise.
* Entré til Blå Lagune.
* Byrundtur i Reykjavik.
* Entré til museum i Skogar och Glaumbaer.
 
Tillegg på plass (ekstra kostnad):
* Båttur på isbrelagune Jökulssárlón
* Naturbad ved M vatn
* Hvalsafari fra Husavik

Beskrivelse dag for dag

TIRSDAG: Ankomst Island - Den Blå Lagune
-Reykjavik 
Avreise fra Norge ved 14-tiden. Flyturen til Island tar
tre timer. Ved ankomst på Keflavik flyplass blir du
møtt av vår guide, som ønsker deg velkommen til
Island. Vår transferbuss tar deg med til den
berømte Blå Lagune, hvor du kan ta et avslappende
bad, og få en uforglemmelig start på
islandsoppholdet. Lagunen ligger som en oase midt
i et lavafelt mellom Keflavik flyplass og Reykjavik. 
 
Den Blå Lagune er et utendørsbad som får vannet
sitt direkte fra geotermiske kilder på en dybde av
hele 2000 meter, og vannet holder en varm og
innbydende temperatur på 36–39 grader hele året.
Stedet har også en innendørs lagune og en
geotermisk badstue. Etter badet blir du kjørt videre
til hotellet. Vi overnatter på Hotel Viking i
Hafnarfjördur. Kvelden har du til egen rådighet.

ONSDAG: Reykjavik – Borgarfjördur – Skagafjördur – Akureyri
Vi drar nordover via Valfjord-tunnelen til Borgarnes og Skagafjördur, hestenes dal. Vi besøker
bygdemuseet i Glaumbær, en bondegård med torvtak, før vi fortsetter via Öxnadalsheidi til
Nord-Islands hovedstad Akureyri. Overnatting og middag på Hotel Edda Akureyri.

Gullfoss
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TORSDAG: Akureyri – M vatn – Akureyri
Etter en rask rundtur i Akureyri, går turen videre til fossefallet Go afoss, som ligger på veien til M vatn.
Området rundt M vatn består av lavafelter, vulkaner og berg. I Dimmuborgir kan du studere
spennende lavaformasjoner, i Grjótagjá finner du pseudo-krater og undervannsgrotter med geotermisk
vann og i Námaskar  får du se damputbrudd og kokende svovelgroper.
Vi stopper ved Jardbödin, Nord-Islands ”Blå Lagune”, hvor det blir anledning til å bade og spise lunsj.
Overnatting og middag på Hotel Edda Akureyri.

Jøkulsarlon

FREDAG: Akureyri – Husavik – Ásbyrgi – Dettifoss – Mödrudalsöraefi – østfjordene
Vi drar til den lille fiskerbyen Húsavík, hvor vi stopper i ca. tre timer. De som vil, kan dra på hvalsafari.
De øvrige kan gå på museum, kafeer med mer. Vi drar videre til halvøya Tjörnes og den
hesteskoformede dalen Ásbyrgi. På vei til Egilssta ir passerer vi Dettifoss, en av Europas mektigste
fosser. Vi forlater Egilssta ir, og drar videre gjennom de grisgrendte østfjordene. Overnatting og
middag på Hotel Reydarfjördur.

Hvalnes

LØRDAG: Østfjordene – Höfn – Jøkulsarlon – Skaftafell – Núpar/Kirkjubaejarklaustur
Vi kjører langs den dramatiske kystlinjen ved østfjordene. Vi passerer Djupivogur og Höfn. Ikke langt
fra Höfn ligger isbresjøen Jøkulsarlon, hvor vi kan ta en båttur med amfibiebåt blant flytende isfjell.
Ferden går videre til Skaftafell nasjonalpark, en vakker grønn oase under Örfærajökull, Islands
høyeste topp (2119 m). Overnatting og middag på Hotel Núpar.

Dettifoss

SØNDAG: Núpar – Vik – Dyrholaey – Solheimajökull – Skógar – Selfoss
Vi starter dagen med å passere lavafeltene i Eldhraun, og kikker på de svarte sanddynene fra isbreen i
M rdalssandur. Via Reynisfjara kommer vi til Dyrholaey, Islands sørligste punkt, som er kjent for sin
lundefuglkoloni. I Skógar besøker vi Skógar museum. Vi stopper ved fossene Skógafoss og
Seljalandsfoss. Deretter fortsetter vi via Hella og Hvolsvöllur til Selfoss. Overnatting og middag på
Hotel Selfoss.

Myvatn

MANDAG: Selfoss – Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Reykjavik 
 Vi starter dagen med å besøke Gullfoss, hvor vi får se det majestetiske fossefallet, kanskje landets
vakreste. Neste stopp er det geotermiske området rundt Geysir, hvor vi får oppleve den aktive
geysiren Strokkur, et fascinerende fenomen som hvert femte minutt spruter kokende vann høyt til
værs. Vi fortsetter vår reise til nasjonalparken Thingvellir, hvor verdens eldste parlament ble grunnlagt.
Fra Thingvellir drar vi til Reykjavik, hvor vi tar en rundtur i byen. Vi besøker blant annet rådhuset i
Reykjavik sentrum, Hallgrimskirken og Perlen, hvor vi kan nyte utsikten over Reykjavik og omegn. Vi
overnatter på Viking Hotell i Hafnarfjördur.

Islandshest

TIRSDAG: Hjemreise
Hjemreise tidlig om morgenen. Vår busstransfer henter oss på hotellet, og kjører oss til Keflavik
flyplass for hjemreise. Ankomst Norge ca. kl. 12.45.

Thingvellir
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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


