Island
i
sommar
med direktflyg från Göteborg
Mässerbjudande 500 kr rabatt
När du bokar senast 24 mars 2015

Upptäck Island med hyrbil

3 nätter | TUR-special

Pris per person

fr.

4 480 kr

Ordinarie pris 4 980 kr

I PAKETET INGÅR
Flyg t/r Gbg - Island inkl. skatter
2 nätter på Hótel ÖrkH H H
1 natt på Hótel CabinH H +
Hyrbil Hyndai I10 inkl. fria mil
och självriskreducering (CDW)
Detaljerad vägkarta över Island

Telefon 031 - 46 10 65
Webb www.vulkanresor.se

En hyrbilsresa som kombinerar vacker
natur med storstadspuls i Reykjavik.
Det är helt upp till er själva att bestämma vad på södra Island ni vill utforska
närmare och i vilken takt. Island bjuder
på storslagen natur med vilda vattenfall,
varma källor, Europas största glaciär och
svarta lavastränder. Hoppa in i bilen och
ge er ut på ett äventyr! Avsluta resa med
att lära känna Reykjavík, en stad med ett
brett utbud av sevärdheter, kultur och
bra restauranger.

Avgångar: 5 jun - 21 aug, fre

Island på en vecka med
svensktalande guide

I PAKETET INGÅR
Direktflyg t/r Göteborg - Island inkl. skatter
Transfer flygplatsen - Reykjavík
6 nätter på hotell i Reykjavík
Blå Lagunen inkl. inträde (5 tim)
Stadsrundtur i Reykjavík (2 tim)
Saga Cirkeln (9 tim)
Gyllene Cirkeln (8 tim)
Inträde Reykholt Saga Center

Avg. 2 nätter: 6 jun - 28 aug, tor/fre
Avg. 3 nätter: 18 jun - 20 aug, tor

I PAKETET INGÅR
Direktflyg t/r Göteborg - Island inkl. skatter
Transfer flygplatsen - Reykjavík
2 eller 3 nätter på hotell i Reykjavík
Blå Lagunen inkl. inträde (5 tim)
Gyllene Cirkeln (8 tim)

En variationsrik resa med Islands absolut
största sevärdheter, en fascinerande natur,
spännande historia och avkopplande geotermiskt bad i varma Blå Lagunen. Ni bor i
Reykjavík och gör dagsutflykter som guidas
på svenska av en isländsk lokalguide. Det
finns gott om tid att upptäcka Reykjavík och
ta del av den stadens omfattande utbud.

6 nätter fr.

Avg. 6 nätter: 22 maj - 14 sep, mån/fre (tor/sön)
Avg. 9 nätter: 22 maj - 11 sep, mån/tor/fre

I PAKETET INGÅR
Direktflyg t/r Göteborg - Island inkl. skatter
Boende 6 eller 9 nätter inkl. frukost
Hyrbil 7 eller 10 dygn inkl. fria mil
och självriskreducering (CDW)
Detaljerad vägbeskrivning inkl. aktivitetstips
Detljerad vägkarta över Island (1:500 000)
Servicenummer på Island, dygnet runt

9 200 kr

6 nätter fr.

Island runt,
6 eller 9 nätter

Ni passerar många av den isländska naturens alla fascinerande sevärdheter. Upplev
landets säregna förmåga att gång på gång
byta skepnad. Resan går över högplatåer,
genom lavafält och frodiga jordbruksbygder,
sagolika kuster och fjordar med mäktiga
berg och glaciärer som tonar upp sig i horisonten.

8 750 kr

9 nätter fr.

11 600 kr

Avgångar: 14 jun - 24 aug

Klassisk weekend

En klassiska weekendresa som tar er till
Islands största sevärdheter. Upplev ett uppfriskande bad i Blå Lagunens varma och
mineralrika vatten och möt landets naturfenomen, vid bland annat Geysir och det
mäktiga vattenfallet Gullfoss.

3 nätter fr.

5 900 kr

Södra Island

I PAKETET INGÅR
Direktflyg t/r Göteborg - Island inkl. skatter
3 nätter på landsbygden inkl. frukost
Hyrbil 4 dygn inkl. fria mil och CDW
Detaljerad vägbeskrivning inkl. aktivitetstips
Detljerad vägkarta över Island (1: 500 000)
Servicenummer på Island, dygnet runt

En fullspäckad resa för er som på kort tid vill
uppleva det fascinerande isländska landskapet på södra Islan. Med egen hyrbil tar ni er
enkelt runt bland brusande vattenfall, svarta
lavastränder, vidsträckta glaciärer och givetvis varma källor.

3 nätter fr.

6 600 kr

OM OSS
Vulkan Resor AB är specialiserade på resor till Island för privatpersoner, grupper och
företag. Vi startade vår verksamhet 1997 och är idag 15 anställda. Vulkan Resor AB ingår
i Vulkan Travel Group som under 2014 arrangerade resor för cirka 8000 resenärer.
Privatresor till Island

IATA certifierade

Vi har ett stort engagemang och kunnande
om Island och vi erbjuder ett utvalt och
komplett utbud av enskilda produkter och
paketresor, resor som vi tycker är bra och
prisvärda. Vi hjälper gärna våra kunder med
tips på aktiviteter och att finna ett passande
reseupplägg.

Det innebär att vi har en rättighet att själva
utställa flygbiljetter, det betyder för dig som
kund att vi kan ge dig snabbare och bättre
service med flygbokningar.

Resegaranti
Vulkanresor har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet, 1 mars 2015: 3 900 000 SEK.
Resegarantilagen skyddar resenärer när de
köper en paketresa av en arrangör som ställt
garantier till Kammarkollegiet.

Kontakta oss
Vulkan Resor AB
Org.nr. 556538-2685
Västra Esplanaden 19, Umeå
090- 12 95 50
Mäster Samuelsgatan 60, vån 8, Stockholm
08-612 43 70
GÖTEBORG
Sofierogatan 3d, Göteborg
Telefon 031 - 46 10 65
Webb
www.vulkanresor.se
E-post groups@vulkanresor.se

