
ISLAND 2010 – Weekendreiser



Klassisk weekend
En variasjonsrik reise som tar deg med til noen av de største og mest
klassiske severdigheter på Island. Helgen begynner med et oppfriskende
bad i Blå Lagunes varme og mineralrike vann. Andre
dagen får du oppleve flere av landets fascinerende naturfenomener, blant annet de varme
kilder ved Geysir og det mektige fossefallet Gullfoss.
 
Avhengig av hvor lenge du skal være på Island, finnes ytterligere utrolige opplevelser de
neste dagene.  Du kan for eksempel bestille ridning, hvalsafari eller superjeepsafari – eller
slappe av i Reykjavik på egen hånd.

Dag 1: Ankomst til Island - Bad i Blå Lagune
Dag 2: Gylne Sirkelen: Gullfoss - Geysir - Thingvellir
Dag 3-5: Dagen står fri til oppdagelser og utflukter etter eget ønske.
Siste dagen: Hjemreise på morgenen eller ettermiddagen.
 
Garanterte avganger 2010: hele året, daglig
Bergen - onsdag og lørdag 28. mai - 6. september.

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 3-5 netter på hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Transfer Keflavik flyplass - Blå Lagune (inkl. entré) - hotell i Reykjavik.
* Bussutflukt til den Gylne Sirkelen, 8 tim.
* Transfer fra hotellet til flyplassen ved hjemreise.

Valgbare alternativer ved bestilling
* Utflukter dag 3-5 - Velg mellom rideturer, hvalsafari, havfiske, båt- og bussutflukter med guide. Les mer nedenfor. 
 

Beskrivelse dag for dag

 

DAG 1: Ankomst til Island - Bad i Blå Lagune
En uforglemmelig start på reisen blir det avslappende badet i den berømte Blå Lagune. Lagunen ligger
som en oase midt i et lavafelt 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. Vannet er varmt og innbydende med en temperatur omkring 36-39° C året rundt. På plassen
finnes til og med en innendørs lagune og en geotermisk badstue. Etter badet, er det transport til deres
hotell i Reykjavik, med ankomst omkring kl. 18.30. Kvelden er fri til egen disposisjon.
 

Blå Lagune

DAG 2: Den Gylne Sirkelen
Turen går fra Reykjavik over høylandet Hellisheidhi mot landsbyen Hveragerdi for en første stopp.
Landsbyen er kjent for sine mange drivhus som varmes opp av jordvarme.
Neste stopp er det geotermiske Geysirområdet med de varme kildene og Islands mest aktive geysir,
Strokkur. Med Strokkurs regelmessige utbrudd hvert femte minutt får dere flere sjanser til å oppleve
den majestetiske kaskade som slynges opp mot skyen ved kildens utbrudd. Dere kan vandre blant de
boblende leirpølene og de dampende underjordiske kildene – og føle jordens krefter rett under føttene.

Strokkur

Helt inntil Geysir finner dere det fantastiske Gullfoss, ”det gylne fossefallet” som ofte blir regnet som
det aller vakreste på Island. Fossen har to etapper og det er mulig å komme tett innpå de veldige
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 parlament, samlet så tidlig som på 900–tallet. Island ligger midt på sprekken mellom de
europeiske og amerikanske kontinentalplatene, og på Thingvellir ser man tydelig forkastningen som
dannes når de to kontinentene sakte glir fra hverandre. Etterpå drar dere tilbake til Reykjavik.

Thingvellir
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DAG 3-5: Egne aktiviteter og utflukter
Avhengig av hvor lenge dere blir på Island har dere minst en dag (3-netters pakken) fri til egne
oppdagelser og utflukter. Dere kan under disse dager velge å legge til noen av våre utvalgte aktiviteter
og turer.

De forskjellige utvalgte aktivitetene er listet opp nedenfor med sesongsperiode, dager når aktiviteten er
gjennomførbar samt lengde.

SISTE DAGEN: Hjemreise
Frokost på hotellet. Dere blir hentet av flybussen på deres hotell i forbindelse med flyets avgang.

Utflukter og aktiviteter som kan legges til under dag 3, 4 og 5

Aktivitet Periode Avganger Lengde (h)

Byrundtur i Reykjavik Året rundt Daglig 3

Ridning - En behagelig overraskelse Året rundt Daglig 5

Ridning - Landsbygdsturen Året rundt Daglig 5

Hiking med bad i varme kilder Mars - Okt Daglig* 5

Ridning - Til elvens strand Året rundt Daglig 5

Superjeepsafari - Island i et nøtteskall Året rundt Daglig** 9

Bussutflukt - Isbreeventyr Feb - Des M/O/F/L/S 9

Hvalsafari Apr - Okt Daglig 3

Båtutflukt - Lundefugltur Mai - Aug Daglig 1

Havfiske Mai - Aug Daglig 3

Ridning - De varme kildenes dal Mai - Okt Daglig 9

Bussutflukt - Thórsmørk naturreservat Juni - Aug M/O/F/L 10

Superjeepsafari - Landmannalaugar Juni - Aug Daglig 9

* I perioden januar-juni og september-desember 2010: daglig, minst 2 personer. I juni-august: onsdager.
** I perioden mai-august 2010: daglig. I september-april: tor/fre/lør.
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Klassisk weekend
En variasjonsrik reise som tar deg med til noen av de største og mest
klassiske severdigheter på Island. Helgen begynner med et oppfriskende
bad i Blå Lagunes varme og mineralrike vann. Andre
dagen får du oppleve flere av landets fascinerende naturfenomener, blant annet de varme
kilder ved Geysir og det mektige fossefallet Gullfoss.
 
Avhengig av hvor lenge du skal være på Island, finnes ytterligere utrolige opplevelser de
neste dagene.  Du kan for eksempel bestille ridning, hvalsafari eller superjeepsafari – eller
slappe av i Reykjavik på egen hånd.

Dag 1: Ankomst til Island - Bad i Blå Lagune
Dag 2: Gylne Sirkelen: Gullfoss - Geysir - Thingvellir
Dag 3-5: Dagen står fri til oppdagelser og utflukter etter eget ønske.
Siste dagen: Hjemreise på morgenen eller ettermiddagen.
 
Garanterte avganger 2010: hele året, daglig
Bergen - onsdag og lørdag 28. mai - 6. september.

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 3-5 netter på hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Transfer Keflavik flyplass - Blå Lagune (inkl. entré) - hotell i Reykjavik.
* Bussutflukt til den Gylne Sirkelen, 8 tim.
* Transfer fra hotellet til flyplassen ved hjemreise.

Valgbare alternativer ved bestilling
* Utflukter dag 3-5 - Velg mellom rideturer, hvalsafari, havfiske, båt- og bussutflukter med guide. Les mer nedenfor. 
 

Beskrivelse dag for dag

 

DAG 1: Ankomst til Island - Bad i Blå Lagune
En uforglemmelig start på reisen blir det avslappende badet i den berømte Blå Lagune. Lagunen ligger
som en oase midt i et lavafelt 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. Vannet er varmt og innbydende med en temperatur omkring 36-39° C året rundt. På plassen
finnes til og med en innendørs lagune og en geotermisk badstue. Etter badet, er det transport til deres
hotell i Reykjavik, med ankomst omkring kl. 18.30. Kvelden er fri til egen disposisjon.
 

Blå Lagune

DAG 2: Den Gylne Sirkelen
Turen går fra Reykjavik over høylandet Hellisheidhi mot landsbyen Hveragerdi for en første stopp.
Landsbyen er kjent for sine mange drivhus som varmes opp av jordvarme.
Neste stopp er det geotermiske Geysirområdet med de varme kildene og Islands mest aktive geysir,
Strokkur. Med Strokkurs regelmessige utbrudd hvert femte minutt får dere flere sjanser til å oppleve
den majestetiske kaskade som slynges opp mot skyen ved kildens utbrudd. Dere kan vandre blant de
boblende leirpølene og de dampende underjordiske kildene – og føle jordens krefter rett under føttene.

Strokkur

Helt inntil Geysir finner dere det fantastiske Gullfoss, ”det gylne fossefallet” som ofte blir regnet som
det aller vakreste på Island. Fossen har to etapper og det er mulig å komme tett innpå de veldige
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 parlament, samlet så tidlig som på 900–tallet. Island ligger midt på sprekken mellom de
europeiske og amerikanske kontinentalplatene, og på Thingvellir ser man tydelig forkastningen som
dannes når de to kontinentene sakte glir fra hverandre. Etterpå drar dere tilbake til Reykjavik.
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Avhengig av hvor lenge dere blir på Island har dere minst en dag (3-netters pakken) fri til egne
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Hiking med bad i varme kilder Mars - Okt Daglig* 5

Ridning - Til elvens strand Året rundt Daglig 5

Superjeepsafari - Island i et nøtteskall Året rundt Daglig** 9

Bussutflukt - Isbreeventyr Feb - Des M/O/F/L/S 9

Hvalsafari Apr - Okt Daglig 3

Båtutflukt - Lundefugltur Mai - Aug Daglig 1

Havfiske Mai - Aug Daglig 3

Ridning - De varme kildenes dal Mai - Okt Daglig 9
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Weekend med skandinavisktalende
guide
En variasjonsrik reise som tar deg med til noen av de største og mest
klassiske severdighetene på Island. Under reisen guides du på
skandinavisk av erfarne islandske guider. Dere får her mulighet til å bli
kjent med Reykjavik, byens omgivelser, historie og moderne samfunn i et litt mer konsentrert
format.
 
Torsdag: Ankomst til Island-bad i Blå Lagune - Velkommen!
Fredag: Byrundtur i Reykjavik.
Lørdag: Den Gylne Sirkel.
Søndag (3n)  eller  Mandag (4n): Hjemreise på morgenen.
 
Garanterte avganger 2010: hver torsdag

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 3/4 netter på hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Velkomsttransfer til hotellet i Reykjavik inkl. entré til Blå Lagune (3 timer, skandinavisktalende guide).
* Byrundtur i Reykjavik (2,5 timer, skandinavisktalende guide).
* Utflukt til Den Gylne Sirkel (8 timer, skandinavisktalende guide).
* Transfer til flyplassen ved hjemreise.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Utflukter søndag (4 netters pakke) - Velg mellom rideturer, hvalsafari, havfiske, båtutflukter og
vandring.
 

Beskrivelse dag for dag

 

 

 
DAG 1: Velkomsttransfer - Blå Lagune - Reykjavik
Ved ankomst til Keflavik flyplass kommer vår guide og ønsker dere velkommen til Island. Vår
transferbuss venter og tar dere med til den Blå Lagune hvor dere starter helgen med et oppfriskende
bad i et varmt og mineralrikt vann. Lagunen ligger som en oase midt i et lavafelt på veien mellom
Keflaviks flyplass og Reykjavik.

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

Etter badet blir det transport til hotellet i Reykjavik, dit dere ankommer ved 18:30-tiden. Kvelden er fri til
egen disposisjon. Blå Lagune

DAG 2: Byrundtur i Reykjavik
Frokost på hotellet. På formiddagen den andre dagen blir det en byrundtur i Reykjavik. Sammen med
deres erfarne guide blir dere kjent med Reykjaviks bykjerne, i et møte med byens historie og samtid.
 
Ettermiddagen er fri til egen disposisjon. Pass på og ta en shoppingtur, utforske byen litt mer
inngående eller hvorfor ikke bestille en av våre populære halvdagsutflukter.

Reykjavik

DAG 3: Den Gylne Sirkel (Gullfoss, Geysir og Thingvellir)
Frokost på hotellet. Henting på hotellet fra 09.00 for en tur til Den Gylne Sirkel. Reisen går fra
Reykjavik over høylandet Hellishei i mot byen Hverager i for et første stopp. Byen er kjent for sine
mange drivhus som varmes opp av jordvarme.

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
utbrudd der en majestetisk vannkaskade kastes opp mot skyene. Dere kan vandre rundt blant de
boblende leirpytter og de dampende underjordiske kildene - og kjenne jordens indre krefter rett under
føttene.

Strokkur
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Rett i nærheten av Geysir finner dere det majestetiske Gullfoss, ”det gylne fossfallet” som blir regnet
for å være Islands aller vakreste. Fossefallet har to etapper og det går an å komme tett innpå de store
vannmassene som kaster seg over stupet ned i ravinen.

Neste stopp på turen er den vakre nasjonalparken Thingvellir. Her ble det islandske Alltinget , verdens
eldste riksdag, samlet allerede på 900-talet. Island ligger mitt på sprekken mellom de europeiske og
amerikanske kontinentalplater, og i Thingvellir blir forskyvningene, som oppstår når de to kontinentene
sakte glir fra hverandre, veldig tydelig. Etterpå fortsetter dere tilbake til Reykjavik.

Gullfoss

DAG 4: Hjemreise
Siste dagen er det tidlig hjemreise og dere blir hentet på hotellet i forbindelse med flyavgang.
 
 

Utflukter og aktiviteter som kan legges til under dag 3 og 4

Aktivitet Periode Avganger Lengde (h) Pris

Byrundtur i Reykjavik Året rundt Daglig 3 210,-

Ridning - En behagelig overraskelse Året rundt Daglig 5 455,-

Ridning - Landsbygdsturen Året rundt Daglig 5 495,-

Hiking med bad i varme kilder Mars - Okt Daglig* 5 fra 535,-

Ridning - Til elvens strand Året rundt Daglig 5 545,-

Superjeepsafari - Island i et nøtteskall Året rundt Daglig** 9 1.560,-

Bussutflukt - Isbreeventyr Feb - Des M/O/F/L/S 9 1.000,-

Hvalsafari Apr - Okt Daglig 3 450,-

Båtutflukt - Lundefugltur Mai - Aug Daglig 1 300,-

Havfiske Mai - Aug Daglig 3 595,-

Ridning - De varme kildenes dal Mai - Okt Daglig 9 925,-

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Daglig 9 1.710,-

* I perioden januar-juni og september-desember 2010: daglig, minst 2 personer. I juni-august: onsdager.
** I perioden mai-august 2010: daglig. I september-april: Tor / fre / lør.
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Weekend med skandinavisktalende
guide
En variasjonsrik reise som tar deg med til noen av de største og mest
klassiske severdighetene på Island. Under reisen guides du på
skandinavisk av erfarne islandske guider. Dere får her mulighet til å bli
kjent med Reykjavik, byens omgivelser, historie og moderne samfunn i et litt mer konsentrert
format.
 
Torsdag: Ankomst til Island-bad i Blå Lagune - Velkommen!
Fredag: Byrundtur i Reykjavik.
Lørdag: Den Gylne Sirkel.
Søndag (3n)  eller  Mandag (4n): Hjemreise på morgenen.
 
Garanterte avganger 2010: hver torsdag

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 3/4 netter på hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Velkomsttransfer til hotellet i Reykjavik inkl. entré til Blå Lagune (3 timer, skandinavisktalende guide).
* Byrundtur i Reykjavik (2,5 timer, skandinavisktalende guide).
* Utflukt til Den Gylne Sirkel (8 timer, skandinavisktalende guide).
* Transfer til flyplassen ved hjemreise.
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Utflukter søndag (4 netters pakke) - Velg mellom rideturer, hvalsafari, havfiske, båtutflukter og
vandring.
 

Beskrivelse dag for dag

 

 

 
DAG 1: Velkomsttransfer - Blå Lagune - Reykjavik
Ved ankomst til Keflavik flyplass kommer vår guide og ønsker dere velkommen til Island. Vår
transferbuss venter og tar dere med til den Blå Lagune hvor dere starter helgen med et oppfriskende
bad i et varmt og mineralrikt vann. Lagunen ligger som en oase midt i et lavafelt på veien mellom
Keflaviks flyplass og Reykjavik.

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

Etter badet blir det transport til hotellet i Reykjavik, dit dere ankommer ved 18:30-tiden. Kvelden er fri til
egen disposisjon. Blå Lagune

DAG 2: Byrundtur i Reykjavik
Frokost på hotellet. På formiddagen den andre dagen blir det en byrundtur i Reykjavik. Sammen med
deres erfarne guide blir dere kjent med Reykjaviks bykjerne, i et møte med byens historie og samtid.
 
Ettermiddagen er fri til egen disposisjon. Pass på og ta en shoppingtur, utforske byen litt mer
inngående eller hvorfor ikke bestille en av våre populære halvdagsutflukter.

Reykjavik

DAG 3: Den Gylne Sirkel (Gullfoss, Geysir og Thingvellir)
Frokost på hotellet. Henting på hotellet fra 09.00 for en tur til Den Gylne Sirkel. Reisen går fra
Reykjavik over høylandet Hellishei i mot byen Hverager i for et første stopp. Byen er kjent for sine
mange drivhus som varmes opp av jordvarme.

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
utbrudd der en majestetisk vannkaskade kastes opp mot skyene. Dere kan vandre rundt blant de
boblende leirpytter og de dampende underjordiske kildene - og kjenne jordens indre krefter rett under
føttene.

Strokkur
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sakte glir fra hverandre, veldig tydelig. Etterpå fortsetter dere tilbake til Reykjavik.
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DAG 4: Hjemreise
Siste dagen er det tidlig hjemreise og dere blir hentet på hotellet i forbindelse med flyavgang.
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Superjeepsafari - Island i et nøtteskall Året rundt Daglig** 9 1.560,-

Bussutflukt - Isbreeventyr Feb - Des M/O/F/L/S 9 1.000,-

Hvalsafari Apr - Okt Daglig 3 450,-

Båtutflukt - Lundefugltur Mai - Aug Daglig 1 300,-

Havfiske Mai - Aug Daglig 3 595,-

Ridning - De varme kildenes dal Mai - Okt Daglig 9 925,-

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Daglig 9 1.710,-

* I perioden januar-juni og september-desember 2010: daglig, minst 2 personer. I juni-august: onsdager.
** I perioden mai-august 2010: daglig. I september-april: Tor / fre / lør.
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SuperJeep weekend
En weekend i Reykjavik med en eventyrlig Superjeepsafari hvor du får se
noen av Islands mest klassiske severdigheter.

Med superjeepen blir naturens hindringer en utfordring og en utrolig opplevelse for
passasjerene. Superjeepen er en modifisert firehjulsdrevet jeep, spesialutstyrt for å kunne
klare det ujevne terreng som  fører til mange av Islands mest spennende severdigheter og
mer utilgjengelige severdigheter.

Superjeeputflukten guides av sjåføren, noen som gir en ekstra personlig og givende
opplevelse!
 
Dag 1: Ankomst til Island - Bad i Blå Lagune
Dag 2: Superjeepsafari til den Gylne Sirkelen
Dag 3-4: Egne aktiviteter eller utflukter
Siste dagen: Hjemreise på morgenen eller ettermiddagen.
 
Garanterte avganger 2010: Juni - Aug; daglig. Sept - Mai: torsdag og fredag

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 3-4 netter på hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Transfer Keflavik flyplass - Blå Lagune (inkl. entré) - hotell i Reykjavik.
* Entré til Blå Lagune.
* Frokostbuffé på hotellet hver morgen.
* Superjeepsafari til Gylne Sirkel med sjåfør/guide som forteller om de plasser som besøkes. 8-9 timer.
* Transfer fra hotellet til flyplassen, ved hjemreise.  
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Superjeeptur dag 2 - Snøscooter kan velges mot ekstra tillegg.
* Utflukter dag 3-4 - Velg mellom rideturer, hvalsafari, superjeepturer, aktivitetsturer, havfiske, spa og
dessuten utflukter med fly til M vatn og Grønland. Les mer nedenfor. 
 

Beskrivelse dag for dag

 

 

DAG 1: Ankomst til Island - Bad i Blå Lagune
Ankomst til Island. En uforglemmelig start på Islandsbesøket med 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 som er opp mot
2000 meter dype og vannet holder den varme og behagelige temperaturen 36-39°C året rundt. På
plassen finns det også en innendørs lagune og en geotermisk badstue.

Etter badet blir det transport til hotellet i Reykjavik, dit dere ankommer ved 18.30-tiden.
Kvelden er fri til egen disposisjon.

Blå Lagune

DAG 2: Superjeepsafari til den Gylne Sirkel
Frokost på hotellet. Henting på hotellet for utflukt til den Gylne Sirkel, der dere får møte noen av
Islands mest kjente og spennende naturfenomener. Første stopp for dagen er Thingvellirs
nasjonalpark, en av Islands mest betydningsfulle historiske plasser. Her ble det islandske parlamentet
grunnlagt i år 930. Fra Thingvellir følger vi smale fjellstier mot det verdensberømte geotermiske
området Geysir. Med sine regelmessige utbrudd hvert femte minutt får dere flere sjanser for å oppleve
kildens utbrudd der en majestetisk vannmasse blir kastet opp i luften.

Superjeepsafari

Etter lunsj bærer det videre mot Gullfoss, “det gylne fossefallet”. Fra Gullfoss fortsetter turen mot det
islandske høylandet, med mulighet for å ta en snøscootertur (inngår for de som velger pakken med
snøscooter).

Strokkur
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 Etter en eventyrlig dag kjører vi gjennom landsbygda der vi passerer gjennom ”drivhusbyen”
Hveragerdi, der mange av Islands grønnsaker dyrkes. Det blir også tid til en kort stopp ved
vulkankratert Kerid, innen turen fortstetter tilbake til Reykjavik.  

Superjeepsafari

DAG 3-4: Spennende utflukter / Frie dager
Avhengig av hvor lenge dere blir på Island har dere minst en dag(3-netters pakken) fri før egne
oppdagelser og utflukter. Dere kan under disse dager velge å legge til noen av våre utvalgte aktiviteter
og turer.

De forskjellige utvalgte aktivitetene er listet her nedenfor med sesongsperiode, dager da aktiviteten er
gjennomførbar samt lengde.

SISTE DAG: Hjemreise
Frokost på hotellet. Dere hentes av flybussen på hoteller i forbindelse med flyavgang.
 

Utflukter og aktiviteter som kan legges til under dag 3 og 4

Aktivitet Periode Avganger Lengde (h)

Behandlinger på Laugar Spa Året rundt Daglig

Hiking med bad i varme kilder Mars - Okt Daglig* 5

Ridning - Till elvens strand Året rundt Daglig 5

Superjeepsafari - Island i et nøtteskall Året rundt Daglig** 9

Hvalsafari Apr - Okt Daglig 3

Utflukt med fly til Vestmannaøyene Apr - Aug M/T/O/T/F/S 8

Havfiske Mai - Aug Daglig 3

Ridning - De varme kildenes dal Mai - Okt Daglig 9

Aktivitetstur - Snorkling i Thingvallavatn Jun - Aug Torsdager 4-5

Aktivitetstur - Rafting på elven Hvita Jun - Aug Daglig 7

Aktivitetstur - Ridning og rafting Jun - Aug Daglig 11

Utflukt med fly til Kulusk, Grønland Jun - Sep M/T/O/T/F/L 8

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Daglig 9

* I perioden januar-juni og september-desember 2010: daglig, minst 2 personer. I juni-august: onsdager.
** Ikke på mandager i januar og november-desember.
*** I perioden mai-august 2010: daglig. I september-april: Tor/fre/lør.
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SuperJeep weekend
En weekend i Reykjavik med en eventyrlig Superjeepsafari hvor du får se
noen av Islands mest klassiske severdigheter.

Med superjeepen blir naturens hindringer en utfordring og en utrolig opplevelse for
passasjerene. Superjeepen er en modifisert firehjulsdrevet jeep, spesialutstyrt for å kunne
klare det ujevne terreng som  fører til mange av Islands mest spennende severdigheter og
mer utilgjengelige severdigheter.

Superjeeputflukten guides av sjåføren, noen som gir en ekstra personlig og givende
opplevelse!
 
Dag 1: Ankomst til Island - Bad i Blå Lagune
Dag 2: Superjeepsafari til den Gylne Sirkelen
Dag 3-4: Egne aktiviteter eller utflukter
Siste dagen: Hjemreise på morgenen eller ettermiddagen.
 
Garanterte avganger 2010: Juni - Aug; daglig. Sept - Mai: torsdag og fredag

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 3-4 netter på hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Transfer Keflavik flyplass - Blå Lagune (inkl. entré) - hotell i Reykjavik.
* Entré til Blå Lagune.
* Frokostbuffé på hotellet hver morgen.
* Superjeepsafari til Gylne Sirkel med sjåfør/guide som forteller om de plasser som besøkes. 8-9 timer.
* Transfer fra hotellet til flyplassen, ved hjemreise.  
 
Valgbare alternativer ved bestilling
* Superjeeptur dag 2 - Snøscooter kan velges mot ekstra tillegg.
* Utflukter dag 3-4 - Velg mellom rideturer, hvalsafari, superjeepturer, aktivitetsturer, havfiske, spa og
dessuten utflukter med fly til M vatn og Grønland. Les mer nedenfor. 
 

Beskrivelse dag for dag

 

 

DAG 1: Ankomst til Island - Bad i Blå Lagune
Ankomst til Island. En uforglemmelig start på Islandsbesøket med 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 som er opp mot
2000 meter dype og vannet holder den varme og behagelige temperaturen 36-39°C året rundt. På
plassen finns det også en innendørs lagune og en geotermisk badstue.

Etter badet blir det transport til hotellet i Reykjavik, dit dere ankommer ved 18.30-tiden.
Kvelden er fri til egen disposisjon.

Blå Lagune

DAG 2: Superjeepsafari til den Gylne Sirkel
Frokost på hotellet. Henting på hotellet for utflukt til den Gylne Sirkel, der dere får møte noen av
Islands mest kjente og spennende naturfenomener. Første stopp for dagen er Thingvellirs
nasjonalpark, en av Islands mest betydningsfulle historiske plasser. Her ble det islandske parlamentet
grunnlagt i år 930. Fra Thingvellir følger vi smale fjellstier mot det verdensberømte geotermiske
området Geysir. Med sine regelmessige utbrudd hvert femte minutt får dere flere sjanser for å oppleve
kildens utbrudd der en majestetisk vannmasse blir kastet opp i luften.

Superjeepsafari

Etter lunsj bærer det videre mot Gullfoss, “det gylne fossefallet”. Fra Gullfoss fortsetter turen mot det
islandske høylandet, med mulighet for å ta en snøscootertur (inngår for de som velger pakken med
snøscooter).

Strokkur
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SISTE DAG: Hjemreise
Frokost på hotellet. Dere hentes av flybussen på hoteller i forbindelse med flyavgang.
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Aktivitetstur - Rafting på elven Hvita Jun - Aug Daglig 7
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Utflukt med fly til Kulusk, Grønland Jun - Sep M/T/O/T/F/L 8

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Daglig 9

* I perioden januar-juni og september-desember 2010: daglig, minst 2 personer. I juni-august: onsdager.
** Ikke på mandager i januar og november-desember.
*** I perioden mai-august 2010: daglig. I september-april: Tor/fre/lør.
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Spaweekend i Reykjavík
Det er vanskelig å tenke seg en bedre plass for avkobling enn Reykjavík,
med flere spa, deilig atmosfære og varme bad under bar himmel.

På denne reisen får du et program spesielt egnet for rekreasjon, med besøk og behandling på
Laugar Spa, Nordens største spa. Du bader i den Blå Lagune, hvor vannet har en unik
sammensetning av mineraler og alger med en velgjørende effekt på huden - men et besøk her
er minst like velgjørende for sjelen. Helgen begynner med en middag på Restaurant Kaffi
Solon i hjertet av Reykjavík. Etterpå er det god tid til å utforske Reykjavík etter egne
ønskemål.
 
Dag 1: Ankomst til Island - Middag på Restaurant Kaffi Solon i Reykjavík.
Dag 2: Oppdag Reykjavík - Besøk og behandling på Laugar Spa.
Dag 3: Utflukt til den Blå Lagune.
Dag 4: Reykjavík på egen hånd – utflukter (reiselengde 4 netter)
Siste dagen: Hjemreise
 
Garanterte avganger 2010: hele året, søndag - fredag.

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 3/4 netter på hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Transfer Keflavik flyplass - hotell i Reykjavik.
* Middag (2 retter) på Restaurant Kaffi Solon i sentrale Reykjavík, inkl. ett glass vin/en øl.
* Entré til Laugar Spa inklusive valgfri behandling - velg blant 10 forskjellige behandlinger.
* Utflukt til den Blå Lagune med bad.
* Flybusstransfer fra hotellet til flyplassen ved hjemreise.

Middag
På Restaurant Kaffi Solon velger dere mellom flere torettersmenyer, med alt fra fisk, pasta, supper og kylling til delikate
desserter. Ett glas vin eller en øl inngår.

Spabehandlinger
På Laugar Spa får dere en valgfri behandling. Velg mellom aromaterapi, forskjellige massasjebehandlinger eller
ansiktsbehandling (10 behandlinger, 50-90 minutter).

Valgbare alternativer ved bestilling
* Utflukter dag 4 (4 netters pakke) - Velg mellom rideturer, hvalsafari, bussutflukt til Gylne Sirkelen og vandring.
 

Beskrivelse dag for dag

 

 

DAG 1: Ankomst til Island - Middag på Restaurant Kaffi Solon i Reykjavík
Utreise fra Oslo med ankomst til Island på ettermiddagen.
Bli kjent med byen eller hotellet deres noen timer før det er tid for middag på Restaurant Kaffi Solon.
Restauranten er en sjarmerende bistro, som utpå natten blir forvandlet til et populært klubblokale.

På restauranten velger dere mellom flertallet torettersmenyer, med alt fra fisk, pasta, supper og kylling
til delikate desserter. Ett glas vin eller en øl inngår.

Restaurant Kaffi Solon

DAG 2: Oppdag Reykjavík - Besøk og behandling på Laugar Spa
På formiddagen har dere mulighet til å bli kjent med Reykjavík, som passer utmerket for en koselig
spasertur, besøk på museum eller shopping. På ettermiddagen besøker dere Laugar Spa som ligger i
hjertet av Reykjavík og er Nordens største spa. Her finnes skjønnhets- og massasjesalong, fitness
senter, utendørs bassenger, innendørs basseng og et eksklusivt spa.

På Laugar Spa får dere en valgfri av 10 forskjellige behandlinger, fra 50-90 minutter lange. Velg
mellom aromaterapi, forskjellige massasjebehandlinger eller ansiktsbehandling. Kvelden til egen
disposisjon.

Laugar Spa
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DAG 3: Utflukt til den Blå Lagune
Dagens høydepunkt er en utflukt til den Blå Lagune, som ligger i et lavaområde rett utenfor 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 badet reiser dere tilbake til Reykjavík og
har kvelden til egen disposisjon.

Blå Lagune

DAG 4: Reykjavík på egen hånd – forhåndsbestilte utflukter (reiselengde 4 netter)
Dere som har fire netter, kan bruke tiden enten i Reykjavík på egen hånd - eller til å oppdage litt mer
av Island på en valgt utflukt. Velg mellom forskjellige rideturer, hiking, hvalsafari eller hvorfor ikke en
utflukt til den Gylne Sirkelen, med mange av Islands mest kjente naturfenomener.

Reykjavik

SISTE DAGEN: Hjemreise
I forbindelse med flyets avgang blir dere plukket opp på hotellet deres av en minibuss som tar dere til flyplassen.

 
 Valgbare massasjebehandlinger

Behandlinger for ansiktet

Aromaterapi (60 minutter)

Rensende ansiktsbehandling (70 minutter)

Behandlinger for kroppen

Algebehandling (70 minutter)

Sjokolademassasje (60 minutter)

Golferens behandling (90 minutter)

Keiserlig kroppsmassasje (60 minutter)

Massasje for kropp og sjel (60 minutter)

Massasje med varme stener (50 minutter)

Massasje med varme stener (90 minutter)

Saltmassasje (75 minutter)

Utflukter og aktiviteter som kan legges til under dag 3 og 4

Aktivitet Periode Avganger Lengde (h)

Byrundtur i Reykjavik Året rundt Daglig 3

Ridning - En behagelig overraskelse Året rundt Daglig 5

Bussutflukt - Den gyldne sirkelen Året rundt Daglig 8

Ridning - Landsbygdsturen Året rundt Daglig 5

Hiking med bad i varme kilder Mars - Okt Daglig* 5

Ridning og Gullfoss-Geysir Året rundt Daglig 9

Hvalsafari Apr - Okt Daglig 3

Ridning - De varme kildenes dal Mai - Okt Daglig 9

* I perioden januar-juni og september-desember 2010: daglig, minst 2 personer. I juni-august: onsdager.
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Spaweekend i Reykjavík
Det er vanskelig å tenke seg en bedre plass for avkobling enn Reykjavík,
med flere spa, deilig atmosfære og varme bad under bar himmel.

På denne reisen får du et program spesielt egnet for rekreasjon, med besøk og behandling på
Laugar Spa, Nordens største spa. Du bader i den Blå Lagune, hvor vannet har en unik
sammensetning av mineraler og alger med en velgjørende effekt på huden - men et besøk her
er minst like velgjørende for sjelen. Helgen begynner med en middag på Restaurant Kaffi
Solon i hjertet av Reykjavík. Etterpå er det god tid til å utforske Reykjavík etter egne
ønskemål.
 
Dag 1: Ankomst til Island - Middag på Restaurant Kaffi Solon i Reykjavík.
Dag 2: Oppdag Reykjavík - Besøk og behandling på Laugar Spa.
Dag 3: Utflukt til den Blå Lagune.
Dag 4: Reykjavík på egen hånd – utflukter (reiselengde 4 netter)
Siste dagen: Hjemreise
 
Garanterte avganger 2010: hele året, søndag - fredag.
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* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 3/4 netter på hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Transfer Keflavik flyplass - hotell i Reykjavik.
* Middag (2 retter) på Restaurant Kaffi Solon i sentrale Reykjavík, inkl. ett glass vin/en øl.
* Entré til Laugar Spa inklusive valgfri behandling - velg blant 10 forskjellige behandlinger.
* Utflukt til den Blå Lagune med bad.
* Flybusstransfer fra hotellet til flyplassen ved hjemreise.

Middag
På Restaurant Kaffi Solon velger dere mellom flere torettersmenyer, med alt fra fisk, pasta, supper og kylling til delikate
desserter. Ett glas vin eller en øl inngår.

Spabehandlinger
På Laugar Spa får dere en valgfri behandling. Velg mellom aromaterapi, forskjellige massasjebehandlinger eller
ansiktsbehandling (10 behandlinger, 50-90 minutter).

Valgbare alternativer ved bestilling
* Utflukter dag 4 (4 netters pakke) - Velg mellom rideturer, hvalsafari, bussutflukt til Gylne Sirkelen og vandring.
 

Beskrivelse dag for dag

 

 

DAG 1: Ankomst til Island - Middag på Restaurant Kaffi Solon i Reykjavík
Utreise fra Oslo med ankomst til Island på ettermiddagen.
Bli kjent med byen eller hotellet deres noen timer før det er tid for middag på Restaurant Kaffi Solon.
Restauranten er en sjarmerende bistro, som utpå natten blir forvandlet til et populært klubblokale.

På restauranten velger dere mellom flertallet torettersmenyer, med alt fra fisk, pasta, supper og kylling
til delikate desserter. Ett glas vin eller en øl inngår.

Restaurant Kaffi Solon

DAG 2: Oppdag Reykjavík - Besøk og behandling på Laugar Spa
På formiddagen har dere mulighet til å bli kjent med Reykjavík, som passer utmerket for en koselig
spasertur, besøk på museum eller shopping. På ettermiddagen besøker dere Laugar Spa som ligger i
hjertet av Reykjavík og er Nordens største spa. Her finnes skjønnhets- og massasjesalong, fitness
senter, utendørs bassenger, innendørs basseng og et eksklusivt spa.

På Laugar Spa får dere en valgfri av 10 forskjellige behandlinger, fra 50-90 minutter lange. Velg
mellom aromaterapi, forskjellige massasjebehandlinger eller ansiktsbehandling. Kvelden til egen
disposisjon.

Laugar Spa
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utflukt til den Gylne Sirkelen, med mange av Islands mest kjente naturfenomener.

Reykjavik

SISTE DAGEN: Hjemreise
I forbindelse med flyets avgang blir dere plukket opp på hotellet deres av en minibuss som tar dere til flyplassen.
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Utflukter og aktiviteter som kan legges til under dag 3 og 4

Aktivitet Periode Avganger Lengde (h)

Byrundtur i Reykjavik Året rundt Daglig 3

Ridning - En behagelig overraskelse Året rundt Daglig 5

Bussutflukt - Den gyldne sirkelen Året rundt Daglig 8

Ridning - Landsbygdsturen Året rundt Daglig 5

Hiking med bad i varme kilder Mars - Okt Daglig* 5

Ridning og Gullfoss-Geysir Året rundt Daglig 9

Hvalsafari Apr - Okt Daglig 3

Ridning - De varme kildenes dal Mai - Okt Daglig 9

* I perioden januar-juni og september-desember 2010: daglig, minst 2 personer. I juni-august: onsdager.
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Romantisk weekend
La tankene løpe fritt og nyt av en avslappende weekend på eksotiske
Island. Denne reisen som inneholder både land og by, begynner med at
dere trekker dere tilbake to netter på det elegante firestjerners hotellet i Selfoss sør på Island,
i nærheten av Reykjavik. Her er tempoet rolig og omgivelsene fantastiske.

Første kvelden spiser dere en treretters velkomstmiddag i hotellets restaurant, som byr på
både tradisjonelle og mer innovative retter av høy klasse. Andre dagen venter et besøk på
Riverside Spa som ligger i tilknytning til hotellet. Et velutstyrt spa der lokalene er designet med
naturen i minne, og som blander temaene ild og is.

Leiebil er inkludert i hele besøket på Island, og med utgangspunkt i Selfoss kan dere gjøre
dagsutflukter og aktiviteter etter egen interesse. I nærheten ligger et ridesentrum, hvor dere
kan prøve å ri på islandshesten. Dere har også nærhet til severdighetene langs den Gylne
Sirkelen, det berømte fossefallet Gullfoss og det geotermiske Geysirområdet.

Dere tilbringer reisens to siste netter i Reykjavik og bestemmer dagene der etter egne
ønskemål. Bli kjent med byen som passer godt for koselige spaserturer og som har mange
bra restauranter - eller velg mellom forskjellige tilleggsaktiviteter som tar dere med ut i
naturen.
 
Dag 1: Ankomst til Island - Middag på Hotell Selfoss
Dag 2: Spa i Selfoss - Egne aktiviteter eller utflukter
Dag 3: Den Gylne Sirkelen med egen bil - Reykjavik
Dag 4: Egne aktiviteter eller utflukter
Dag 5: Hjemreise på morgenen eller ettermiddagen

Garanterte avganger 2010: Mars - Okt, daglig

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 2 netter på Hotell Selfoss**** inkl. frokost.
* 2 netter på 3-4 stjerners hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Middag inkl. musserende vin første kvelden i Selfoss.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering, CDW).
* Entré til Riverside Spa på Hotell Selfoss andre dagen.

Tillegg og valgbare alternativer ved bestilling:
* Hotell i Reykjavik - Velg mellom 3-4 stjerners hotell.
* 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.
* Utflukter fra Reykjavik dag 4: Velg mellom hvalsafari, superjeeptur og hiking med bad i varme kilder. 
 
Tillegg på plass (ekstra kostnad):
* Entré til den Blå Lagune.
* Ridning, isbrevandring og andre valgfrie aktiviteter med base i Selfoss. 
 

Beskrivelse dag for dag

 

Dag 1: Ankomst til Island - (Blå Lagune) - Middag på Hotell Selfoss
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly. Dere henter deres bil på Keflavík flyplass
 
Dersom man føler for det er en bra start på Islandsbesøket å reise til det avslappende 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. Vannet er varmt og innbydende med en temperatur omkring 36-39 C
året rundt. På plassen finns til og med en innendørs lagune og en geotermisk badstue. Entré er ikke
inkludert i pakken.
 
Dere kjører sørover langs hovedveien ringvei 1 mot Selfoss, som er et knutepunkt sør på Island.
Reisen tar omtrent 1,5 time (95 km). På plass i Selfoss sjekker dere inn på firestjerners Hotel Selfoss
og nyter av de vakre omgivelsene. Dere spiser en treretters middag i hotellets fine restaurant, som byr
på både tradisjonelle og mer innovative retter av høy klasse.

Restauranten på Hotell Selfoss
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Dag 2: Spabehandling på Hotel Selfoss - Egne utflukter og aktiviteter
Andre dagen venter et besøk på Riverside Spa som ligger i tilknytning til hotellet. Riverside er et
velutstyrt spa med badstue, varme bassenger, damprom, dusjer med regnvann og rom for avkobling.
Lokalene er stemningsfullt designet med naturen i minne, og med en blanding av temaene ild og is.
 
Resten av dagen er fri for egne utflukter. Med leiebilen er det lett å ta seg til områdets mange
interessante severdigheter og aktiviteter på egen hånd. I nærheten finner dere for eksempel et
ridesentrum hvor dere kan prøve å ri på islandshest, eller hvorfor ikke prøve isbrevandring på isbreen
Solheimsjökull?

Riverside Spa

Dag 3: Den Gylne Sirkelen med egen bil - Reykjavik
Dere forlater Selfoss med leiebil og har dagen fri til egne opplevelser, samtidig som dere begir dere
mot Reykjavik. Dersom dere vil utforske landet er det mange severdigheter å velge mellom. Vi
anbefaler at dere kjører den "Gylne Sirkelen", en klassisk rute som fanger mange av naturens
underverk som Island er velkjent for.
 
I den Gylne Sirkelen besøker dere det geotermiske Geysirområdet med de varme kildene og Islands
mest aktive geysir, Strokkur. Med Strokkurs regelmessige utbrudd hver femte minutt får dere flere
sjanser til å oppleve den majestetiske kaskade som slynges opp mot skyene ved kildens utbrudd.
Dere kan vandre blant de boblende leirpølene og de dampende underjordiske kildene – og føle
jordens krefter rett under føttene.

Helt inntil Geysir finner dere det fantastiske Gullfoss, ”det gylne fossefallet” som blir regnet for å være
det aller vakreste på Island. Fossen har to etapper og det er mulig å komme tett innpå de veldige
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 parlament, samlet så tidig som på 900–tallet. Island ligger midt på sprekken mellom de
europeiske og amerikanske kontinentalplatene, og på Thingvellir ser man tydelig forkastningen som
dannes når de to kontinentene sakte glir ifra hverandre.
 
Etter utflukten ankommer dere Reykjavik og sjekker inn på deres hotell.

Geysir

Dag 4: Egne aktiviteter og utflukter
Dagen er fri til egne opplevelser og utflukter. Dere kan også legge til noen av våre utvalgte aktiviteter
og utflukter i løpet av dagen - velg mellom hvalsafari, superjeeptur og hiking med bad i varme kilder.
Pass gjerne på å spise godt. Reykjavik har et bredt utvalg av restauranter hvor dere enten kan nyte
islandske spesialiteter eller besøke noen av de internasjonale kjøkken som finnes representert. Her
følger noen anbefalinger av restauranter som kan være en bra avslutning på reisen:

Siggi Hall - Gourmetrestaurant som er eid av Islands mest kjente tv-kokk.
Vox - Gourmetrestaurant som holder høy klasse.
Einar Ben - Fransk/britisk kjøkken med islandsk vri.
Tveir fiskar - Islandsk restaurant som har spesialisert seg på fiskeretter.
Sjávarkjallarinn - Trendy restaurant som har spesialisert seg på sjømat.
Vi  Tjörnina - Romantisk fiskerestaurant, der eierne er kjente kokeboksforfattere på Island.

Reykjavik

Dag  5: 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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Romantisk weekend
La tankene løpe fritt og nyt av en avslappende weekend på eksotiske
Island. Denne reisen som inneholder både land og by, begynner med at
dere trekker dere tilbake to netter på det elegante firestjerners hotellet i Selfoss sør på Island,
i nærheten av Reykjavik. Her er tempoet rolig og omgivelsene fantastiske.

Første kvelden spiser dere en treretters velkomstmiddag i hotellets restaurant, som byr på
både tradisjonelle og mer innovative retter av høy klasse. Andre dagen venter et besøk på
Riverside Spa som ligger i tilknytning til hotellet. Et velutstyrt spa der lokalene er designet med
naturen i minne, og som blander temaene ild og is.

Leiebil er inkludert i hele besøket på Island, og med utgangspunkt i Selfoss kan dere gjøre
dagsutflukter og aktiviteter etter egen interesse. I nærheten ligger et ridesentrum, hvor dere
kan prøve å ri på islandshesten. Dere har også nærhet til severdighetene langs den Gylne
Sirkelen, det berømte fossefallet Gullfoss og det geotermiske Geysirområdet.

Dere tilbringer reisens to siste netter i Reykjavik og bestemmer dagene der etter egne
ønskemål. Bli kjent med byen som passer godt for koselige spaserturer og som har mange
bra restauranter - eller velg mellom forskjellige tilleggsaktiviteter som tar dere med ut i
naturen.
 
Dag 1: Ankomst til Island - Middag på Hotell Selfoss
Dag 2: Spa i Selfoss - Egne aktiviteter eller utflukter
Dag 3: Den Gylne Sirkelen med egen bil - Reykjavik
Dag 4: Egne aktiviteter eller utflukter
Dag 5: Hjemreise på morgenen eller ettermiddagen

Garanterte avganger 2010: Mars - Okt, daglig

I pakken inngår

* Fly t/r til Island inkl. flyskatter.
* 2 netter på Hotell Selfoss**** inkl. frokost.
* 2 netter på 3-4 stjerners hotell i Reykjavik inkl. frokost.
* Middag inkl. musserende vin første kvelden i Selfoss.
* Leiebil under hele besøket på Island (i prisen inngår gratis mil og selvrisikoredusering, CDW).
* Entré til Riverside Spa på Hotell Selfoss andre dagen.

Tillegg og valgbare alternativer ved bestilling:
* Hotell i Reykjavik - Velg mellom 3-4 stjerners hotell.
* 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.
* Utflukter fra Reykjavik dag 4: Velg mellom hvalsafari, superjeeptur og hiking med bad i varme kilder. 
 
Tillegg på plass (ekstra kostnad):
* Entré til den Blå Lagune.
* Ridning, isbrevandring og andre valgfrie aktiviteter med base i Selfoss. 
 

Beskrivelse dag for dag

 

Dag 1: Ankomst til Island - (Blå Lagune) - Middag på Hotell Selfoss
Ankomst med morgenfly eller ettermiddagsfly. Dere henter deres bil på Keflavík flyplass
 
Dersom man føler for det er en bra start på Islandsbesøket å reise til det avslappende 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. Vannet er varmt og innbydende med en temperatur omkring 36-39 C
året rundt. På plassen finns til og med en innendørs lagune og en geotermisk badstue. Entré er ikke
inkludert i pakken.
 
Dere kjører sørover langs hovedveien ringvei 1 mot Selfoss, som er et knutepunkt sør på Island.
Reisen tar omtrent 1,5 time (95 km). På plass i Selfoss sjekker dere inn på firestjerners Hotel Selfoss
og nyter av de vakre omgivelsene. Dere spiser en treretters middag i hotellets fine restaurant, som byr
på både tradisjonelle og mer innovative retter av høy klasse.

Restauranten på Hotell Selfoss
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Dag 2: Spabehandling på Hotel Selfoss - Egne utflukter og aktiviteter
Andre dagen venter et besøk på Riverside Spa som ligger i tilknytning til hotellet. Riverside er et
velutstyrt spa med badstue, varme bassenger, damprom, dusjer med regnvann og rom for avkobling.
Lokalene er stemningsfullt designet med naturen i minne, og med en blanding av temaene ild og is.
 
Resten av dagen er fri for egne utflukter. Med leiebilen er det lett å ta seg til områdets mange
interessante severdigheter og aktiviteter på egen hånd. I nærheten finner dere for eksempel et
ridesentrum hvor dere kan prøve å ri på islandshest, eller hvorfor ikke prøve isbrevandring på isbreen
Solheimsjökull?

Riverside Spa

Dag 3: Den Gylne Sirkelen med egen bil - Reykjavik
Dere forlater Selfoss med leiebil og har dagen fri til egne opplevelser, samtidig som dere begir dere
mot Reykjavik. Dersom dere vil utforske landet er det mange severdigheter å velge mellom. Vi
anbefaler at dere kjører den "Gylne Sirkelen", en klassisk rute som fanger mange av naturens
underverk som Island er velkjent for.
 
I den Gylne Sirkelen besøker dere det geotermiske Geysirområdet med de varme kildene og Islands
mest aktive geysir, Strokkur. Med Strokkurs regelmessige utbrudd hver femte minutt får dere flere
sjanser til å oppleve den majestetiske kaskade som slynges opp mot skyene ved kildens utbrudd.
Dere kan vandre blant de boblende leirpølene og de dampende underjordiske kildene – og føle
jordens krefter rett under føttene.

Helt inntil Geysir finner dere det fantastiske Gullfoss, ”det gylne fossefallet” som blir regnet for å være
det aller vakreste på Island. Fossen har to etapper og det er mulig å komme tett innpå de veldige
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 parlament, samlet så tidig som på 900–tallet. Island ligger midt på sprekken mellom de
europeiske og amerikanske kontinentalplatene, og på Thingvellir ser man tydelig forkastningen som
dannes når de to kontinentene sakte glir ifra hverandre.
 
Etter utflukten ankommer dere Reykjavik og sjekker inn på deres hotell.

Geysir

Dag 4: Egne aktiviteter og utflukter
Dagen er fri til egne opplevelser og utflukter. Dere kan også legge til noen av våre utvalgte aktiviteter
og utflukter i løpet av dagen - velg mellom hvalsafari, superjeeptur og hiking med bad i varme kilder.
Pass gjerne på å spise godt. Reykjavik har et bredt utvalg av restauranter hvor dere enten kan nyte
islandske spesialiteter eller besøke noen av de internasjonale kjøkken som finnes representert. Her
følger noen anbefalinger av restauranter som kan være en bra avslutning på reisen:

Siggi Hall - Gourmetrestaurant som er eid av Islands mest kjente tv-kokk.
Vox - Gourmetrestaurant som holder høy klasse.
Einar Ben - Fransk/britisk kjøkken med islandsk vri.
Tveir fiskar - Islandsk restaurant som har spesialisert seg på fiskeretter.
Sjávarkjallarinn - Trendy restaurant som har spesialisert seg på sjømat.
Vi  Tjörnina - Romantisk fiskerestaurant, der eierne er kjente kokeboksforfattere på Island.

Reykjavik

Dag  5: 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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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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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


