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Om Island

OM ISLAND

Namnet till trots bjuder Island på både 
värme och gästfrihet. Välkommen till ett 
land som ständigt förändras och erbjuder 
många möjligheter till både äventyr och 
avkoppling. Exotisk natur blandad med ett 
rikt kultur- och nöjesliv gör resmålet till en 
unik upplevelse med minnen för livet. 

Naturen

Island är ett fantastiskt exempel på hur naturele-
menten har format jorden genom vulkanutbrott, 
jordskalv och erosion. Den speciella flora och 
fauna som trivs bra i Islands relativt milda klimat 
är ett vackert karaktärsdrag för det  enastående 
och spännande landet.  

Historia

Islands första nybyggare var norska vikingar som 
bosatte sig i Reykjavik år 874. År 930 grundade Is-
land världens första republikanska regeringsskick, 
som bestod till 1200-talet. Efter norsk respektive 
dansk styre återfick landet sin självständighet 
1944 och har sedan dess utvecklats till en modern 
fiske-, turist- och tjänsteekonomi med hög lev-
nadsstandard.

Klimat

Trots den nordliga breddgraden har Island ett oväntat 
milt klimat. Genomsnittstemperaturen i juli är 12 
grader, men ofta stiger temperaturen till över 20 gra-
der i inlandet. I januari är vintertemperaturen i ge-
nomsnitt minus en grad. Landets bevuxna delar en 
kännetecknas av grön och lummig växtlighet med 
gräs, dvärgbjörk och olika typer av mossor.

Myvatn

Hvalnes



REYKJAVIK

Att upptäcka 
i Reykjavik

Sevärdheter i Reykjavik

Reykjavik betyder ”den rykande viken” - men 
namnet syftar inte på rök utan på ånga från jord-
värmen. Reykjavik är världens nordligaste hu-
vudstad och känd för sin rena luft, invånare med 
aktiv livsstil och naturligt hett vatten som värmer 
utomhusbadanläggningar även när snön täcker 
marken. Till sevärdheterna ingen missar hör Pär-
lan, den roterande restaurangen med fantastisk 
panoramautsikt över staden och futuristiska Hall-
grimskirkja. 

Kultur och musik

Litteraturen och konsten har frodats på Island se-
dan den första bebyggelsen och finns i varje islän-
nings hjärta. Muséet Arbaer visar ett stycke historia 
i form av traditionella isländska hus, de gamla sago-
manuskripten kan ses på museum och på bokhandlar 
hittar du nyckeln till den traditionella kulturen i form 
av isländsk litteratur.  Det vimlar av gallerier fyllda av 
klassisk och modern konst och möjligheterna till mu-
sikupplevelser är många. Det isländska folket älskar 
festivaler som handlar om exempelvis musik, konst 
eller mat.

Innovation

Amerikanskt och europeiskt inflytande möts mitt 
i Atlanten och för islänningar finns inga gränser 
när det gäller innovation och skaparanda. Ren, 
naturlig energi, hårt arbete och ett samhälle som 
präglas av optimism inför framtiden har bidragit 
till den expansiva ekonomin de senaste 50 åren 
och du känner den globala pulsen som för staden 
in i framtiden. Det är aldrig långt till orörd natur 
när du befinner dig på Island och kontrasterna 
upphör aldrig att överraska besökaren.

Det kulinariska Reykjavik

Det isländska köket har sitt ursprung i Islands rena 
natur och bara det bästa är gott nog. Ett ovanligt 
brett utbud av förstklassiga restauranger finns i 
Reykjavik med allt från läckra 
internationella menyer till isländsk husmanskost 
och vikingaskrovmål. Lammrätterna smälter på 
tungan och de bästa fiskrätterna serveras på ett 
sätt som blandar internationell mat- 
kultur med den traditionellt isländska.

Nattliv

Natten tar aldrig slut i Reykjavik och det finns 
oändligt många alternativ för nöjessugna besökare. 
Det är ett faktum att islänningarna är outtröttliga 
och att världskändisar gärna roar sig i Reykjavik – 
Europas häftigaste huvudstad. 

Design och shopping

Alla vägar leder till down-town Reykjavik och den 
charmiga shoppinggatan Laugavegur. I världens nord-
ligaste huvudstad hittar du det senaste inom mode 
och isländsk design med inspiration från Islands spe-
ciella natur och mytomspunna kultur.  Shopping på 
Island har en internationell touch 
och allting finns inom räckhåll. 



• Med hyrbil och Hyrbilsresor med boende
• Dagsutflykt från Reykjavik med buss eller superjeep
• Rundresor

Gyllene Cirkeln - Så tar du dig hit

Sevärdheter 
på Island

SEVÄRDHETER PÅ ISLAND
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Gyllene Cirkeln - 
Gullfoss, Geysir och Thingvellir

Den Gyllene Cirkeln en klassiker som fångar 
många av naturens underverk som Island är väl-
känt för. Vid Geysirområdet finns varma källor 
och Islands mest aktiva gejser, Strokkur, med 
regelbundna utbrott var femte minut. Ni får flera 
chanser att uppleva när den majestätiska vatten-
kaskaden kastas upp mot skyn. I närheten finner 
ni det majestätiska Gullfoss, “det gyllene vattenfal-
let”. Det går att komma tätt inpå de väldiga vatten-
massorna som kastar sig över stupet ner i ravinen. 
I den vackra nationalparken Thingvellir väcks 
isländsk historien till liv. Här grundades Alltinget, 
världens äldsta riksdag, redan på 900-talet. Island 
ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och 
amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvel-
lir blir förkastningen som bildas när de två konti-
nenterna sakta glider isär mycket tydlig.

Thingvellir

Strokkur vid Geysir



Landmannalaugar

En vacker oas inbäddad bland fält som formats 
av vulkanutbrott och inlandsisen. Området är en 
naturpärla som ligger beläget på det isländska hög-
landet, ett område som anses vara Europas största 
vildmark. Upptäck de färgrika ryolitbergen sida 
vid sida med svart lava och varma källor. Några 
källor värmer upp floden genom området och gör den 
till ett underbart tempererat och avkopplande natur-
ligt bad i det fria.

Västmannaöarna

Femton vackra vulkanöar utanför Islands sydkust 
vars klippiga kust utgör häckningsplats för tu-
sentals sjöfåglar. År 1973 drabbades Hemön, den 
största av öarna, av ett stort vulkanutbrott där 
en stor del av bebyggelsen begravdes under lavan, 
något man fortfarande ser spåren av.

• Med hyrbil och Hyrbilsresor med boende
• Dagsutflykt från Reykjavik med buss eller superjeep
• Rundresor

Landmannalaugar  - Så tar du dig hit

• Dagsutflykt från Reykjavik med flyg

Västmannaöarna  - Så tar du dig hit

Thorsmörk

Mitt mellan de tre glaciärerna Myrdalsjökull, 
Eyjafjallajökull and Tindafjallajökull ligger natur-
reservatet Thorsmörk, “Tors skog”. Att åka längs 
svårframkomliga vägar korsandes glaciärfloder 
utan broar är en oförglömlig upplevelse. Det finns 
en mängd vandringsleder genom de snäva dal-
gångarna som är täckta av björkskog och omgivna 
av ett majestätiskt berg- och 
glaciärlandskap.

• Med hyrbil och Hyrbilsresor med boende
• Dagsutflykt från Reykjavik med buss eller superjeep
• Rundresor

Thorsmörk - Så tar du dig hit

SEVÄRDHETER PÅ ISLAND
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Landmannalaugar

 Västmannaöarna

Thorsmörk



Myvatn

Runt sjön Myvatn på norra Island kontrasteras frodig 
landsbygd med en rad spektakulära fenomen. Upplev 
majestätiska vattenfall, stelnad lava, kalkstenspelare, 
färggrann lera och varma källor samt en karg vildmark 
sida vid sida med en grönskande vegetation. 

• Med hyrbil och Hyrbilsresor med boende 
• Dagsutflykt från Reykjavik med flyg
• Rundresor

Myvatn  - Så tar du dig hit

Askja

Askja, en av Islands vackraste och kargaste miljöer, är en 
vulkankaldera omgiven av svart lavaöken som kryddats 
med ljus pimpsten. Här tränade astronauterna innan den 
första månlandningen. År 1875 då vulkanen exploderade  
kollapsade toppen och bildade Islands djupaste sjö. Vid 
sidan av sjön ligger kratern Viti, ”helvetet”. Det är en surrea-
listisk upplevelse att bada i dess svavelmättade vatten, som är 
ca 30 grader varmt.

• Med hyrbil och Hyrbilsresor med boende

Askja  - Så tar du dig hit

• Med hyrbil och Hyrbilsresor med boende

Jökulsargljufur och Dettifoss - Så tar du dig hit

SEVÄRDHETER PÅ ISLAND
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Jökulsargljufur och Dettifoss

Den 25 km långa ravinen Jökulsargljufur sträcker sig från 
vattenfallet Dettifoss till den hästskoformade klyftan 
Asbyrgi. Här har älven Jökulsa genom årtusenden mejs-
lat ut fantastiska klippformationer ur berget. Dettifoss är 
ett 44 meter högt vattenfall som klyver landskapet med 
en överväldigande kraft. 
Jökulsargljufur är en av fyra nationalparker på Island och 
bjuder på imponerande vandringsleder.

9

Myvatn

Krafla

Askja

Jökulsargljufur



Snaefellsnes

Över halvön Snaefellsnes på västra Island blickar den 
glaciärklädda vulkanen Snaefellsjökull ut över omgiv-
ningarna. Området framhålls ofta som ett av de allra 
vackraste på Island, med mystisk ödemark, lavaformatio-
ner och gyllenfärgade stränder. Här upplever du det rik-
liga fågellivet på nära håll - lunnefåglar, ejdrar, fiskmåsar, 
skarvar och havsörnar. 

Västfjordarna

Nordens egna ”Edens lustgård”. Inte är det av brist  på 
naturskönhet som Västfjordarna är en av de glesast be-
folkade regionerna på Island. Möt ett varierat och för-
undrande vackert fjordlandskap, med kust som kryllar 
av sjöfågel. Överraskande grönt, ovanligt vilt och härligt 
ensligt liv möter du i Västfjordarna.

Jökulsarlon

Vid glaciären Vatnajökulls fot ligger glaciärlagunen Jö-
kulsarlon. Här flyter isberg som lossnat från glaciären 
omkring och vyn är sagolik. I glaciärtungorna träder den 
tusenåriga ismassan fram i sin rena, 
klarblå färg. Ni har möjlighet att ta en kortare båttur på 
glaciärlagunen - mitt bland isbergen.

• Med hyrbil och Hyrbilsresor med boende
• Rundresor

Jökulsarlon  - Så tar du dig hit

• Med hyrbil
• Dagsutflykt från Reykjavik med buss eller båt
• Rundresor

Snaefellsnes  - Så tar du dig hit

• Med hyrbil
• Dagsutflykt från Reykjavik med flyg

Västfjordarna  - Så tar du dig hit

Skaftafell nationalpark

Vid kanten av Vatnajökull, Europas största glaciär, lig-
ger Skaftafell som är en höjd täckt av skog och myrmark. 
Här finns fina vandringsleder med hisnande utsikt över 
glaciärer, älvar, berg och enorma sandslätter. Vatnajökull 
dominerar vyn med flera glaciärtungor som sakta glider 
nerför dess branter. På glaciären tronar landets högsta 
berg, Hvannadalshnjukur, som är 2110 meter högt. 

• Med hyrbil och Hyrbilsresor med boende
• Rundresor

Skaftafell nationalpark  - Så tar du dig hit

SEVÄRDHETER PÅ ISLAND
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Snaefellsnes

Jökulsarlon

Skaftafell

Västfjordarna



Avståndstabell (km)
 Vík Selfoss Reykjavík Borgarnes Isafjördur Akureyri Egilsstadir Höfn
Akureyri 56 432 389 315 570 1336 273 518
Borganes 246 117 74 1336 384 315 580 519
Budardalur 326 197 154 80 304 282 546 599
Djupivogur 368 497 554 614 987 411 144 103
Egilsstadir 517 646 704 580 832 273 1336 244
Gullfoss 176 71 125 184 569 499 693 449
Husavik 652 523 480 407 659 91 220 473
Höfn i Hornafjordur  273 410 468 519 902 518 244 1336
Isafjördur 630 500 457 384 1973 570 843 922
Keflavík 228 98 48 116 500 431 696 499
Kirkjubæjarklaustur 71 201 258 318 702 633 437 201KARTA
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Vík Selfoss Reykjavík Borgarnes Isafjördur Akureyri Egilsstadir Höfn
Myvatn 660 531 488 415 669 99 165 418
Reykjavík 187 57 1336 74 457 389 698 459
Sandarkrokur 492 362 319 246 500 119 384 637
Selfoss 129 1336 57 117 565 432 640 410
Seydisfjördur 544 667 681 607 859 292 27 274
Siglufjördur 574 445 401 328 582 192 465 710
Skogar 32 97 160 214 598 529 549 313
Stykkisholmur 345 215 172 99 390 364 628 617
Vik i Myrdal 1336 129 187 246 630 561 517 273
Thingvellir 174 45 50 107 479 410 675 447
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Klassisk weekend
En variationsrik resa som tar er med till några av de största och mest
klassiska sevärdheterna på Island. Helgen börjar med ett uppfriskande bad
i Blå Lagunens varma och mineralrika vatten. Andra dagen möter ni
landets naturfenomen vid bland annat de varma källorna vid Geysir och det
mäktiga vattenfallet Gullfoss.

De följande dagarna kan ni boka till ridning, valskådning, superjeepsafari och andra utflykter
under vistelsen, eller koppla av i Reykjavik på egen hand.

Dag 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Dag 2: Gyllene Cirkeln: Gullfoss - Geysir - Thingvellir
Dag 3-5: Egna aktiviteter eller utflykter
Sista dagen: Hemresa på morgonen eller på eftermiddag
 
Garanterade avgångar: Året om; dagligen
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter.
* 3, 4 eller 5 nätter på hotell i Reykjavik, inkl. frukost.
* Transfer Keflavik flygplats - Blå Lagunen - hotell i Reykjavik (3 tim).
* Inträde till Blå Lagunen.
* Bussutflykt till den Gyllene Cirkeln (8 tim).
* Transfer från hotellet till flygplatsen, vid hemresa.
 
Tillval, under dag 3, 4 eller 5: 
Välj mellan ridturer, valskådning, havsfiske, glaciärvandring, superjeeptur, m fl, se nedan.
 

Beskrivning dag för dag

 

 

DAG 1:  Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Utresa från Arlanda eller Kastrup på eftermiddagen vid 13-14-tiden.
Ankomst till Island på eftermiddagen. En oförglömlig start på er islandsvistelse
blir det avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen. Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält
på vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Efter badet transport till ert hotell i Reykjavik,
där ni är ca 20:00. Kvällen till eget förfogande.
 

Blå lagunen

DAG 2: Gyllene Cirkeln: Gullfoss - Geysir - Thingvellir
Frukost på hotellet. Upphämtning på hotellet från 08:30 för en tur till den
Gyllene Cirkeln. Resan går från Reykjavik över höglandet Hellishei i mot byn
Hverager i för ett första stopp. Byn är känd för sina många växthus som värms
upp av jordvärme.

Nästa stopp är det geotermiska Geysir-området med sina varma källor och Islands mest aktiva gejser,
Strokkur. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får ni flera chanser att uppleva källans utbrott
där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn. Ni kan vandra runt bland de bubblande
lerpölarna och de ångande underjordiska källorna - och känna jordens inre krafter rakt under fötterna.

Strokkur vid Geysirområdet

Alldeles i närheten av Geysir finner ni det majestätiska Gullfoss, ”det gyllene vattenfallet” som brukar
anses som Islands allra vackraste. Vattenfallet har två etapper och det går att komma tätt inpå de
väldiga vattenmassor som kastar sig över stupet ner i ravinen.
 
Nästa anhalt på turen är den vackra nationalparken Thingvellir. Här samlades det isländska Alltinget,
världens äldsta riksdag, redan på 900-talet. Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och
amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två
kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig. Efteråt fortsätter ni tillbaka till Reykjavik. Kvällen till eget
förfogande.
 

Thingvellir
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DAG 3-5: Egna aktiviteter och utflykter
Beroende på hur länge ni stannar så har ni minst en dag fri för egna upptäckter och utflykter. Ni kan
även välja att lägga till några av våra utvalda aktiviteter och utflykter under dessa dagar.
Nedan listar vi de aktiviteter vi rekommenderar efter perioder och dagar som aktiviteterna är
genomförbara.

Reykjavik

 
SISTA DAGEN:  Hemresa
Frukost på hotellet. I anslutning till flygets avgång hämtas ni upp på ert hotell av en transferbuss
som tar er till flygplatsen.
 

Utflykter och aktiviteter som kan läggas till under Dag 3, 4 och 5

Aktivitet Period Avgångar Längd (h)

Stadsrundtur i Reykjavik Året om Dagligen 3

Valskådning Mar-Okt Dagligen 3

Lunnefågeltur Maj-Aug Dagligen 1

Djuphavsfiske Maj-Aug Dagligen 3

Ridning - En trevlig överraskning Året om Dagligen 5

Ridning - Hembygdsturen Året om Dagligen 5

Ridning - Till flodens strand Året om Dagligen 5

Ridning - De heta källornas dal Maj-Okt Dagligen 9

Vandring och bad i varma källor Mar-Okt Dagligen*/Onsdag* 5

Glaciäräventyr - vandring på glaciären Feb-Dec M/O/F/L/S 9

Superjeepsafari - Island i ett nötskal Året om Dagligen/F, L** 9

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Dagligen 9

* Under perioden Jun-Aug: Onsdagar. Under perioden, Mars-Maj och Sept-Okt; dagligen.
** Under perioden Jun-Aug: dagligen. Under perioden Sep-Maj: Fre/lör.
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Klassisk weekend
En variationsrik resa som tar er med till några av de största och mest
klassiska sevärdheterna på Island. Helgen börjar med ett uppfriskande bad
i Blå Lagunens varma och mineralrika vatten. Andra dagen möter ni
landets naturfenomen vid bland annat de varma källorna vid Geysir och det
mäktiga vattenfallet Gullfoss.

De följande dagarna kan ni boka till ridning, valskådning, superjeepsafari och andra utflykter
under vistelsen, eller koppla av i Reykjavik på egen hand.

Dag 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Dag 2: Gyllene Cirkeln: Gullfoss - Geysir - Thingvellir
Dag 3-5: Egna aktiviteter eller utflykter
Sista dagen: Hemresa på morgonen eller på eftermiddag
 
Garanterade avgångar: Året om; dagligen
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter.
* 3, 4 eller 5 nätter på hotell i Reykjavik, inkl. frukost.
* Transfer Keflavik flygplats - Blå Lagunen - hotell i Reykjavik (3 tim).
* Inträde till Blå Lagunen.
* Bussutflykt till den Gyllene Cirkeln (8 tim).
* Transfer från hotellet till flygplatsen, vid hemresa.
 
Tillval, under dag 3, 4 eller 5: 
Välj mellan ridturer, valskådning, havsfiske, glaciärvandring, superjeeptur, m fl, se nedan.
 

Beskrivning dag för dag

 

 

DAG 1:  Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Utresa från Arlanda eller Kastrup på eftermiddagen vid 13-14-tiden.
Ankomst till Island på eftermiddagen. En oförglömlig start på er islandsvistelse
blir det avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen. Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält
på vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Efter badet transport till ert hotell i Reykjavik,
där ni är ca 20:00. Kvällen till eget förfogande.
 

Blå lagunen

DAG 2: Gyllene Cirkeln: Gullfoss - Geysir - Thingvellir
Frukost på hotellet. Upphämtning på hotellet från 08:30 för en tur till den
Gyllene Cirkeln. Resan går från Reykjavik över höglandet Hellishei i mot byn
Hverager i för ett första stopp. Byn är känd för sina många växthus som värms
upp av jordvärme.

Nästa stopp är det geotermiska Geysir-området med sina varma källor och Islands mest aktiva gejser,
Strokkur. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får ni flera chanser att uppleva källans utbrott
där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn. Ni kan vandra runt bland de bubblande
lerpölarna och de ångande underjordiska källorna - och känna jordens inre krafter rakt under fötterna.

Strokkur vid Geysirområdet

Alldeles i närheten av Geysir finner ni det majestätiska Gullfoss, ”det gyllene vattenfallet” som brukar
anses som Islands allra vackraste. Vattenfallet har två etapper och det går att komma tätt inpå de
väldiga vattenmassor som kastar sig över stupet ner i ravinen.
 
Nästa anhalt på turen är den vackra nationalparken Thingvellir. Här samlades det isländska Alltinget,
världens äldsta riksdag, redan på 900-talet. Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och
amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två
kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig. Efteråt fortsätter ni tillbaka till Reykjavik. Kvällen till eget
förfogande.
 

Thingvellir
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DAG 3-5: Egna aktiviteter och utflykter
Beroende på hur länge ni stannar så har ni minst en dag fri för egna upptäckter och utflykter. Ni kan
även välja att lägga till några av våra utvalda aktiviteter och utflykter under dessa dagar.
Nedan listar vi de aktiviteter vi rekommenderar efter perioder och dagar som aktiviteterna är
genomförbara.

Reykjavik

 
SISTA DAGEN:  Hemresa
Frukost på hotellet. I anslutning till flygets avgång hämtas ni upp på ert hotell av en transferbuss
som tar er till flygplatsen.
 

Utflykter och aktiviteter som kan läggas till under Dag 3, 4 och 5

Aktivitet Period Avgångar Längd (h)

Stadsrundtur i Reykjavik Året om Dagligen 3

Valskådning Mar-Okt Dagligen 3

Lunnefågeltur Maj-Aug Dagligen 1

Djuphavsfiske Maj-Aug Dagligen 3

Ridning - En trevlig överraskning Året om Dagligen 5

Ridning - Hembygdsturen Året om Dagligen 5

Ridning - Till flodens strand Året om Dagligen 5

Ridning - De heta källornas dal Maj-Okt Dagligen 9

Vandring och bad i varma källor Mar-Okt Dagligen*/Onsdag* 5

Glaciäräventyr - vandring på glaciären Feb-Dec M/O/F/L/S 9

Superjeepsafari - Island i ett nötskal Året om Dagligen/F, L** 9

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Dagligen 9

* Under perioden Jun-Aug: Onsdagar. Under perioden, Mars-Maj och Sept-Okt; dagligen.
** Under perioden Jun-Aug: dagligen. Under perioden Sep-Maj: Fre/lör.
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Weekendresa med svensktalande guide
En variationsrik resa som tar er med till några av de största sevärdheterna
på Island. Under resan guidas ni på svenska av en isländsk lokalguide. Ni
får här möjlighet att bekanta er med Reykjavik, dess omgivningar, dess
historia och nutida samhälle i ett lite mer koncentrerat format.

 Torsdag: Välkomsttransfer - Bad i Blå lagunen - Reykjavik
Fredag:  Stadsrundtur i Reykjavik
Lördag:  Gyllene Cirkeln
Söndag:  Hemresa (3 nätters paket) eller fri dag (4 nätters paket)
Måndag:  Hemresa (4 nätters paket)

 Avgångar 2010:
Torsdagar, varje vecka.
Flyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter.
* 3 eller 4 nätter på hotell i Reykjavik, inkl. frukost.
* Välkomsttransfer till hotell i Reykjavik via Blå Lagunen. (3 tim, svensktal. guide)
* Stadsrundtur i Reykjavik (2,5 tim, svensktal. guide)
* Utflykt till Gyllene cirkeln, (8 tim, svensktal. guide)
* Inträde till Blå Lagunen
* Transfer till flygplatsen vid hemresa.
* Guidning sker på svenska av en kunnig isländsk lokalguide.

 Valbara alternativ vid bokning
* Utflykter Söndag (4 nätters paket) - Välj mellan ridturer, valskådning, havsfiske eller vandring.  

 

 

 

Beskrivning dag för dag

 
TORSDAG: Välkomsttransfer - Blå lagunen - Reykjavik
Ankomst till Island på eftermiddagen. Vid ankomst till Keflavik flygplats möter vår guide er och ni
hälsas välkommen till Island. Vår transferbuss tar med er på en oförglömlig start på er
islandsvistelse med det avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen. Lagunen ligger som en oas
mitt i ett lavafält på vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Efter badet transport till ert hotell i Reykjavik
och där ni har kvällen fri till eget förfogande.

Blå Lagunen

FREDAG: Stadsrundtur i Reykjavik
Frukost på hotellet. På förmiddagen den andra dagen
genomförs en stadsrundtur i Reykjavik. Tillsammans med er kunniga guide bekantar ni er med
Reykjaviks stadskärna och gör nedslag i stadens historia och samtid. På det Isländska Nationalmuséet
möter ni det isländska kulturarvet, från tiden då Island befolkades och fram till modern tid. Ni besöker
den majestätiska Hallgrímskirkja, en kyrka byggd i futuristisk stil som reser sig över staden och är en
av dess mest omtalade och uppskattade sevärdheter.
 
Eftermiddagen är fri till eget förfogande. Då kan ni passa på att ta en shoppingrunda, utforska staden
lite mer ingående eller varför inte boka in någon av våra populära halvdagsutflykter.

Reykjavik
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LÖRDAG: Gyllene Cirkeln (Gullfoss, Geysir och Thingvellir)
Frukost på hotellet. Upphämtning på hotellet från 09:00 för en tur till den Gyllene Cirkeln. Resan går
från Reykjavik över höglandet Hellishei i mot byn Hverager i för ett första stopp. Byn är känd för sina
många växthus som värms upp av jordvärme. Ni fortsätter mot Keri , en 50 meter djup och 3000 år
gammal vulkankrater, fylld av vatten.

Nästa stopp är det geotermiska Geysir-området med sina varma källor och Islands mest aktiva gejser,
Strokkur. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får ni flera chanser att uppleva källans utbrott
där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn. Ni kan vandra runt bland de bubblande
lerpölarna och de ångande underjordiska källorna - och känna jordens inre krafter rakt under fötterna.
 

Strokkur vid Geysir

Alldeles i närheten av Geysir finner ni det majestätiska Gullfoss, ”det gyllene vattenfallet” som brukar
anses som Islands allra vackraste. Vattenfallet har två etapper och det går att komma tätt inpå de
väldiga vattenmassor som kastar sig över stupet ner i ravinen.

Nästa anhalt på turen är den vackra nationalparken Thingvellir. Här samlades det isländska Alltinget,
världens äldsta riksdag, redan på 900-talet. Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och
amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två
kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig. Efteråt fortsätter ni tillbaka till Reykjavik.

Gullfoss

SÖNDAG : Hemresa (3 nätters paket)
Frukost på hotellet. Sista dagen är det hemresa och ni hämtas upp vid ert hotell i anslutning till
flygets avgång. Ingen guidning.
 
 
SÖNDAG : Fri dag (4 nätters paket)
Denna dag kan ni antigen spendera egen tid i Reykjavik eller välja till någon av våra aktiviteter eller utflykter;
ridturer, valskådning, havsfiske, båtutflykter eller vandring.
 

MÅNDAG: Hemresa (4 nätters paket)
Frukost på hotellet. Sista dagen är det hemresa och ni hämtas upp vid ert hotell i anslutning till
flygets avgång. Ingen guidning.

 

4 nätters paket: Utflykter och aktiviteter (tillval)

Aktivitet Period Avgångar Längd (h)

Glaciäräventyr - vandring på glaciären Feb - Dec M/O/F/L/S 9

Hiking med bad i varma källor Mars - Okt Dagligen/Onsdag* 5

Superjeepsafari - Island i ett nötskal Året om Dagligen** 9

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Dagligen 9

Valskådning Apr - Okt Dagligen 3

Djuphavsfiske Maj - Aug Dagligen 3

Lunnefågeltur Maj - Aug Dagligen 1

Ridning - En trevlig överraskning Året om Dagligen 5

Ridning - Hembygdsturen Året om Dagligen 5

Ridning - Till flodens strand Året om Dagligen 5

Ridning - De heta källornas dal Maj - Okt Dagligen 9

* Under perioden Jan-Apr samt Sep-Dec 2010: dagligen, minst 2 personer. Under Jun-Aug: Onsdagar.
** Under perioden Maj-Aug 2010: dagligen. Under Sep-Apr: Tor/fre/lör.
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Weekendresa med svensktalande guide
En variationsrik resa som tar er med till några av de största sevärdheterna
på Island. Under resan guidas ni på svenska av en isländsk lokalguide. Ni
får här möjlighet att bekanta er med Reykjavik, dess omgivningar, dess
historia och nutida samhälle i ett lite mer koncentrerat format.

 Torsdag: Välkomsttransfer - Bad i Blå lagunen - Reykjavik
Fredag:  Stadsrundtur i Reykjavik
Lördag:  Gyllene Cirkeln
Söndag:  Hemresa (3 nätters paket) eller fri dag (4 nätters paket)
Måndag:  Hemresa (4 nätters paket)

 Avgångar 2010:
Torsdagar, varje vecka.
Flyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter.
* 3 eller 4 nätter på hotell i Reykjavik, inkl. frukost.
* Välkomsttransfer till hotell i Reykjavik via Blå Lagunen. (3 tim, svensktal. guide)
* Stadsrundtur i Reykjavik (2,5 tim, svensktal. guide)
* Utflykt till Gyllene cirkeln, (8 tim, svensktal. guide)
* Inträde till Blå Lagunen
* Transfer till flygplatsen vid hemresa.
* Guidning sker på svenska av en kunnig isländsk lokalguide.

 Valbara alternativ vid bokning
* Utflykter Söndag (4 nätters paket) - Välj mellan ridturer, valskådning, havsfiske eller vandring.  

 

 

 

Beskrivning dag för dag

 
TORSDAG: Välkomsttransfer - Blå lagunen - Reykjavik
Ankomst till Island på eftermiddagen. Vid ankomst till Keflavik flygplats möter vår guide er och ni
hälsas välkommen till Island. Vår transferbuss tar med er på en oförglömlig start på er
islandsvistelse med det avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen. Lagunen ligger som en oas
mitt i ett lavafält på vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Efter badet transport till ert hotell i Reykjavik
och där ni har kvällen fri till eget förfogande.

Blå Lagunen

FREDAG: Stadsrundtur i Reykjavik
Frukost på hotellet. På förmiddagen den andra dagen
genomförs en stadsrundtur i Reykjavik. Tillsammans med er kunniga guide bekantar ni er med
Reykjaviks stadskärna och gör nedslag i stadens historia och samtid. På det Isländska Nationalmuséet
möter ni det isländska kulturarvet, från tiden då Island befolkades och fram till modern tid. Ni besöker
den majestätiska Hallgrímskirkja, en kyrka byggd i futuristisk stil som reser sig över staden och är en
av dess mest omtalade och uppskattade sevärdheter.
 
Eftermiddagen är fri till eget förfogande. Då kan ni passa på att ta en shoppingrunda, utforska staden
lite mer ingående eller varför inte boka in någon av våra populära halvdagsutflykter.

Reykjavik
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LÖRDAG: Gyllene Cirkeln (Gullfoss, Geysir och Thingvellir)
Frukost på hotellet. Upphämtning på hotellet från 09:00 för en tur till den Gyllene Cirkeln. Resan går
från Reykjavik över höglandet Hellishei i mot byn Hverager i för ett första stopp. Byn är känd för sina
många växthus som värms upp av jordvärme. Ni fortsätter mot Keri , en 50 meter djup och 3000 år
gammal vulkankrater, fylld av vatten.

Nästa stopp är det geotermiska Geysir-området med sina varma källor och Islands mest aktiva gejser,
Strokkur. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får ni flera chanser att uppleva källans utbrott
där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn. Ni kan vandra runt bland de bubblande
lerpölarna och de ångande underjordiska källorna - och känna jordens inre krafter rakt under fötterna.
 

Strokkur vid Geysir

Alldeles i närheten av Geysir finner ni det majestätiska Gullfoss, ”det gyllene vattenfallet” som brukar
anses som Islands allra vackraste. Vattenfallet har två etapper och det går att komma tätt inpå de
väldiga vattenmassor som kastar sig över stupet ner i ravinen.

Nästa anhalt på turen är den vackra nationalparken Thingvellir. Här samlades det isländska Alltinget,
världens äldsta riksdag, redan på 900-talet. Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och
amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två
kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig. Efteråt fortsätter ni tillbaka till Reykjavik.

Gullfoss

SÖNDAG : Hemresa (3 nätters paket)
Frukost på hotellet. Sista dagen är det hemresa och ni hämtas upp vid ert hotell i anslutning till
flygets avgång. Ingen guidning.
 
 
SÖNDAG : Fri dag (4 nätters paket)
Denna dag kan ni antigen spendera egen tid i Reykjavik eller välja till någon av våra aktiviteter eller utflykter;
ridturer, valskådning, havsfiske, båtutflykter eller vandring.
 

MÅNDAG: Hemresa (4 nätters paket)
Frukost på hotellet. Sista dagen är det hemresa och ni hämtas upp vid ert hotell i anslutning till
flygets avgång. Ingen guidning.

 

4 nätters paket: Utflykter och aktiviteter (tillval)

Aktivitet Period Avgångar Längd (h)

Glaciäräventyr - vandring på glaciären Feb - Dec M/O/F/L/S 9

Hiking med bad i varma källor Mars - Okt Dagligen/Onsdag* 5

Superjeepsafari - Island i ett nötskal Året om Dagligen** 9

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Dagligen 9

Valskådning Apr - Okt Dagligen 3

Djuphavsfiske Maj - Aug Dagligen 3

Lunnefågeltur Maj - Aug Dagligen 1

Ridning - En trevlig överraskning Året om Dagligen 5

Ridning - Hembygdsturen Året om Dagligen 5

Ridning - Till flodens strand Året om Dagligen 5

Ridning - De heta källornas dal Maj - Okt Dagligen 9

* Under perioden Jan-Apr samt Sep-Dec 2010: dagligen, minst 2 personer. Under Jun-Aug: Onsdagar.
** Under perioden Maj-Aug 2010: dagligen. Under Sep-Apr: Tor/fre/lör.
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SuperJeep weekend
En weekend med bas i Reykjavik och betoning på äventyr!

Grunden i resan är ett upplevelserikt superjeepsafari längs den Gyllene
Cirkeln, under vilken ni besöker några av Islands mest klassiska
sevärdheter. Superjeepen är en modifierad fyrhjulsdriven jeep specialutrustad för att ta sig
fram i svår terräng. Med den blir naturens hinder en utmaning och upplevelse för
passagerarna och ni har möjlighet att ta er till spännande och otillgängliga platser som man
annars inte når. Superjeeputflykten guidas av chauffören i er bil, vilket ger en extra personlig
och inlevelsefull upplevelse!

Helgen inleds med ett uppfriskande bad i den Blå Lagunens varma och mineralrika vatten.
Under resans senare del kan ni välja till fartfyllda aktiviteter som passar era intressen.

Dag 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Dag 2: Superjeepsafari till Gyllene Cirkeln
Dag 3-4: Egna aktiviteter eller utflykter
Sista dagen: Hemresa på morgonen eller eftermiddagen
 
Garanterade avgångar: Juni - Aug; dagligen. Sept - Maj; torsdag och fredag.
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter.
* Transfer Keflavik flygplats - Blå Lagunen - hotell i Reykjavik.
* Inträde till Blå Lagunen. 
* 3 eller 4 nätter på hotell under hela vistelsen.
* Frukost på hotellet varje morgon.
* Superjeepsafari till Gyllene Cirkeln, driver-guide berättar om de platser som besöks. 8-9 tim. 
* Bekväm minibusstransfer från hotellet till flygplatsen, vid hemresa.
 
Valbara alternativ vid bokning 
* Superjeeptur dag 2 - Snöskoter finns som tillval mot extra kostnad.
* Utflykter dag 3-4 - Välj mellan ridturer, valskådningssafari, superjeepturer, havsfiske samt utflykter till Myvatn, Grönland.
 

Beskrivning dag för dag

 

 

Dag 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Ankomst till Island. En oförglömlig start på er islandsvistelse blir det avkopplande badet i den berömda
Blå Lagunen. Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på vägen mellan Keflaviks flygplats och
Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Efter badet transport till ert hotell i Reykjavik,
där ni är ca 20:00. Kvällen till eget förfogande.

Blå Lagunen

Dag 2: Superjeepsafari till Gyllene Cirkeln
Frukost på hotellet. Upphämtning på hotellet för utflykt till den Gyllene Cirkeln, där ni möter några av
Islands mest kända och spännande naturfenomen. Första stoppet för dagen är Thingvellirs
nationalpark, en av Islands mest betydelsefulla historiska platser. Här grundades det isländska
parlamentet år 930. Från Thingvellir följer vi smala bergsvägar mot det världsberömda geotermiska
området Geysir. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får ni flera chanser att uppleva källans
utbrott där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn.

Superjeepsafari
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Efter lunchstopp vidare mot Gullfoss, “det gyllene vattenfallet”. Från Gullfoss fortsätter turen mot det
Isländska höglandet, med möjlighet att göra en snöskotertur (ingår för det som väljer paket med
snöskoter). 

Strokkur vid Geysirområdet

Efter en äventyrsfylld dag kör ni genom landsbygd där vi passerar genom ”växthusbyn” Hveragerdi,
där många av Islands grönsaker odlas. Ett kort stopp även vid vulkankratern Kerid, innan turen
fortsätter tillbaka till Reykjavik.

Superjeepsafari

Dag 3-4: Egna aktiviteter och utflykter
Beroende på hur länge ni stannar så har ni minst en dag fri för egna upptäckter och utflykter. Ni kan
även välja att lägga till några av våra utvalda aktiviteter och utflykter under dessa dagar.

Nedan listar vi de tillvalsaktiviteter vi rekommenderar under resan.

Glaciäräventyr

Sista dag: Hemresa
Frukost på hotellet. Ni hämtas av flygbussen på ert hotell i anslutning till flygets avgång.
 

Utflykter och aktiviteter som kan läggas till under Dag 3-4

Aktivitet Period Avgångar Längd (h)

Vandring och bad i varma källor Mars - Okt Dagligen* 5

Ridning - Till flodens strand Året om Dagligen 5

Glaciärvandring på Solheimajökull Året om M/O/F/L/S** 10

Superjeepsafari - Island i ett nötskal Året om Dagligen*** 9

Valskådning Apr - Okt Dagligen 3

Utflykt med flyg till Västmannaöarna Apr - Aug M/T/O/T/F/S 8

Djuphavsfiske Maj - Aug Dagligen 3

Ridning - De heta källornas dal Maj - Okt Dagligen 9

Snorkling i Thingvallasjön Året om Torsdagar 4-5

Forsränning på Hvita älv Jun - Aug Dagligen 7

Ridning & Forsränning Jun - Aug Dagligen 11

Utflykt med flyg till Kulusk, Grönland Jun - Sep M/T/O/T/F/L 8

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Dagligen 9

* Under perioden Jan-Apr samt Sep-Dec 2010: dagligen, minst 2 personer. Under Jun-Aug: Onsdagar.
** Ej måndagar under Januari samt November-December.
*** Under perioden Maj-Aug 2010: dagligen. Under Sep-Apr: Tor/fre/lör.
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SuperJeep weekend
En weekend med bas i Reykjavik och betoning på äventyr!

Grunden i resan är ett upplevelserikt superjeepsafari längs den Gyllene
Cirkeln, under vilken ni besöker några av Islands mest klassiska
sevärdheter. Superjeepen är en modifierad fyrhjulsdriven jeep specialutrustad för att ta sig
fram i svår terräng. Med den blir naturens hinder en utmaning och upplevelse för
passagerarna och ni har möjlighet att ta er till spännande och otillgängliga platser som man
annars inte når. Superjeeputflykten guidas av chauffören i er bil, vilket ger en extra personlig
och inlevelsefull upplevelse!

Helgen inleds med ett uppfriskande bad i den Blå Lagunens varma och mineralrika vatten.
Under resans senare del kan ni välja till fartfyllda aktiviteter som passar era intressen.

Dag 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Dag 2: Superjeepsafari till Gyllene Cirkeln
Dag 3-4: Egna aktiviteter eller utflykter
Sista dagen: Hemresa på morgonen eller eftermiddagen
 
Garanterade avgångar: Juni - Aug; dagligen. Sept - Maj; torsdag och fredag.
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter.
* Transfer Keflavik flygplats - Blå Lagunen - hotell i Reykjavik.
* Inträde till Blå Lagunen. 
* 3 eller 4 nätter på hotell under hela vistelsen.
* Frukost på hotellet varje morgon.
* Superjeepsafari till Gyllene Cirkeln, driver-guide berättar om de platser som besöks. 8-9 tim. 
* Bekväm minibusstransfer från hotellet till flygplatsen, vid hemresa.
 
Valbara alternativ vid bokning 
* Superjeeptur dag 2 - Snöskoter finns som tillval mot extra kostnad.
* Utflykter dag 3-4 - Välj mellan ridturer, valskådningssafari, superjeepturer, havsfiske samt utflykter till Myvatn, Grönland.
 

Beskrivning dag för dag

 

 

Dag 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Ankomst till Island. En oförglömlig start på er islandsvistelse blir det avkopplande badet i den berömda
Blå Lagunen. Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på vägen mellan Keflaviks flygplats och
Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Efter badet transport till ert hotell i Reykjavik,
där ni är ca 20:00. Kvällen till eget förfogande.

Blå Lagunen

Dag 2: Superjeepsafari till Gyllene Cirkeln
Frukost på hotellet. Upphämtning på hotellet för utflykt till den Gyllene Cirkeln, där ni möter några av
Islands mest kända och spännande naturfenomen. Första stoppet för dagen är Thingvellirs
nationalpark, en av Islands mest betydelsefulla historiska platser. Här grundades det isländska
parlamentet år 930. Från Thingvellir följer vi smala bergsvägar mot det världsberömda geotermiska
området Geysir. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får ni flera chanser att uppleva källans
utbrott där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn.

Superjeepsafari
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Efter lunchstopp vidare mot Gullfoss, “det gyllene vattenfallet”. Från Gullfoss fortsätter turen mot det
Isländska höglandet, med möjlighet att göra en snöskotertur (ingår för det som väljer paket med
snöskoter). 

Strokkur vid Geysirområdet

Efter en äventyrsfylld dag kör ni genom landsbygd där vi passerar genom ”växthusbyn” Hveragerdi,
där många av Islands grönsaker odlas. Ett kort stopp även vid vulkankratern Kerid, innan turen
fortsätter tillbaka till Reykjavik.

Superjeepsafari

Dag 3-4: Egna aktiviteter och utflykter
Beroende på hur länge ni stannar så har ni minst en dag fri för egna upptäckter och utflykter. Ni kan
även välja att lägga till några av våra utvalda aktiviteter och utflykter under dessa dagar.

Nedan listar vi de tillvalsaktiviteter vi rekommenderar under resan.

Glaciäräventyr

Sista dag: Hemresa
Frukost på hotellet. Ni hämtas av flygbussen på ert hotell i anslutning till flygets avgång.
 

Utflykter och aktiviteter som kan läggas till under Dag 3-4

Aktivitet Period Avgångar Längd (h)

Vandring och bad i varma källor Mars - Okt Dagligen* 5

Ridning - Till flodens strand Året om Dagligen 5

Glaciärvandring på Solheimajökull Året om M/O/F/L/S** 10

Superjeepsafari - Island i ett nötskal Året om Dagligen*** 9

Valskådning Apr - Okt Dagligen 3

Utflykt med flyg till Västmannaöarna Apr - Aug M/T/O/T/F/S 8

Djuphavsfiske Maj - Aug Dagligen 3

Ridning - De heta källornas dal Maj - Okt Dagligen 9

Snorkling i Thingvallasjön Året om Torsdagar 4-5

Forsränning på Hvita älv Jun - Aug Dagligen 7

Ridning & Forsränning Jun - Aug Dagligen 11

Utflykt med flyg till Kulusk, Grönland Jun - Sep M/T/O/T/F/L 8

Superjeepsafari - Landmannalaugar Jun - Aug Dagligen 9

* Under perioden Jan-Apr samt Sep-Dec 2010: dagligen, minst 2 personer. Under Jun-Aug: Onsdagar.
** Ej måndagar under Januari samt November-December.
*** Under perioden Maj-Aug 2010: dagligen. Under Sep-Apr: Tor/fre/lör.
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Spaweekend i Reykjavik
Det är svårt att tänka sig en bättre plats för avkoppling än Reykjavik, med
sitt flertal spaanläggningar, sköna atmosfär och varma bad under bar
himmel.

På den här resan får ni ett program speciellt framtaget för rekreation, med
besök och behandling på Laugar Spa, Nordens största Spa. Ni badar i den Blå Lagunen, vars
vatten har en unik sammansättning av mineraler och alger med en välgörande effekt på
huden - men ett besök här är minst lika välgörande för sinnet. Helgen börjar med en middag
på Restaurant Kaffi Solon i hjärtat av Reykjavik, sen finns det gott om tid att upptäcka
Reykjavik efter egna önskemål.
 
Dag 1: Ankomst till Island - Middag på Kaffi Solon
Dag 2: Upptäck Reykjavik - Laugar Spa
Dag 3: Utflykt till den Blå Lagunen
Dag 4: Egna aktiviteter eller utflykter
Sista dagen: Hemresa på morgonen eller på eftermiddag
 
Garanterade avgångar: Året om; söndag - fredag
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.

I paketet ingår

* Flyg t/r Island inkl. flygskatter.
* Transfer Keflavik flygplats - hotell i Reykjavik.
* 3/4 nätter på hotell i Reykjavik, inkl. frukost varje morgon på hotellet.
* Middag (2 rätter) på Restaurant Kaffi Solon i centrala Reykjavik, inkl. ett glas vin eller en öl.
* Inträde till Laugar Spa, inklusive valfri behandling - välj bland 10 olika behandlingar.
* Utflykt till den Blå Lagunen med bad.
* Flygbusstransfer från hotellet till flygplatsen vid hemresa.
 
Middag
På Restaurant Kaffi Solon väljer ni mellan flertalet tvårättersmenyer, med allt från fisk, pasta, soppor, kyckling och delikata
efterrätter. Ett glas vin eller en öl ingår.
 
Spabehandlingar
På Laugar Spa får ni välja en valfri behandling. Välj mellan aromaterapi, olika massagebehandlingar och ansiktsbehandling
(10 behandlingar, 50-90 minuter) - läs mer om de olika behandlingarna nedan.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Utflykter dag 4 (4 nätters paket) - Välj mellan ridturer, valskådningssafari, bussutflykt till Gyllene Cirkeln samt vandring.
 

Beskrivning dag för dag

 
DAG 1: Ankomst till Island - Middag på Restaurant Kaffi Solon i Reykjavik
Utresa från Arlanda eller Kastrup med ankomst till Island på eftermiddagen. Transfer från flygplatsen
tar cirka 50 minuter och går ända fram till ert hotell. När ni checkat in kan ni bekanta er med staden
eller ert hotell några timmar innan det är dags för middag på Restaurant Kaffi Solon. Restaurangen är
ett charmigt bistro, som framåt natten förvandlas till ett populär klubblokal.
 
På restaurangen väljer ni mellan flertalet tvårättersmenyer, med allt från fisk, pasta, soppor, kyckling
och delikata efterrätter. Ett glas vin eller en öl ingår.

Restaurant Kaffi Solon

DAG 2: Upptäck Reykjavik - Besök och behandling på Laugar Spa
På förmiddagen har ni tillfälle att bekanta er med Reykjavik, som lämpar sig väl för en mysig
promenad, besök på museum eller shopping. På eftermiddagen besöker ni Laugar Spa som ligger i
hjärtat av Reykjavik och är nordens största spaanläggning. Här finns skönhets- och massagesalong,
fitnesscenter, utomhusbassänger, inomhusbassäng och ett exklusivt spa.

På Laugar Spa får ni en valfri av 10 olika behandlingar, från 50-90 minuter långa. Välj mellan
aromaterapi, olika massagebehandlingar och ansiktsbehandling - läs mer nedan.

Kvällen till eget förfogande.

Laugar Spa
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DAG 3: Utflykt till den Blå Lagunen
Dagens höjdpunkt är en utflykt till den Blå Lagunen, som ligger i ett lavafält strax utanför Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Ni återvänder till Reykjavik och spenderar
kvällen med egna aktiviteter.

Blå Lagunen

DAG 4: Reykjavik på egen hand - tillvalda utflykter (reslängd 4 nätter)
För ni som stannar fyra nätter, kan ni tillbringa dagen i Reykjavik på egen hand - eller upptäcka lite mer
av Island på en tillvald utflykt. Välj mellan olika ridturer, hiking, valskådning eller varför inte en utflykt till
den Gyllene Cirkeln, med många av Islands mest kända naturfenomen.

Reykjavik

SISTA DAGEN: Hemresa
I anslutning till flygets avgång hämtas ni upp på ert hotell av en minibuss som tar er till flygplatsen.
 

Valbara massagebehandlingar

Behandlingar för ansiktet

Aromaterapi (60 minuter)

Renande ansiktsbehandling (70 minuter)

Behandlingar för kroppen

Algbehandling (70 minuter)

Chokladmassage (60 minuter)

Golfarens behandling (90 minuter)

Kejserlig kroppsmassage (60 minuter)

Massage för kropp och själ (60 minuter)

Massage med heta stenar (50 minuter)

Massage med heta stenar (90 minuter)

Saltmassage (75 minuter)

Utflykter och aktiviteter som kan läggas till under Dag 4

Aktivitet Period Avgångar Längd (h)

Vandring och bad i varma källor Mars - Okt Dagligen* 5

Valskådning Apr - Okt Dagligen 3

Ridning och Gullfoss-Geysir Året om Dagligen 9

Ridning - En trevlig överraskning Året om Dagligen 5

Ridning - Hembygdsturen Året om Dagligen 5

Ridning - De heta källornas dal Maj - Okt Dagligen 9

Bussutflykt - Gullfoss - Geysir Året om Dagligen 5,5

* Under perioden Jan-Apr samt Sep-Dec 2010: dagligen, minst 2 personer. Under Jun-Aug: Onsdagar.
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Spaweekend i Reykjavik
Det är svårt att tänka sig en bättre plats för avkoppling än Reykjavik, med
sitt flertal spaanläggningar, sköna atmosfär och varma bad under bar
himmel.

På den här resan får ni ett program speciellt framtaget för rekreation, med
besök och behandling på Laugar Spa, Nordens största Spa. Ni badar i den Blå Lagunen, vars
vatten har en unik sammansättning av mineraler och alger med en välgörande effekt på
huden - men ett besök här är minst lika välgörande för sinnet. Helgen börjar med en middag
på Restaurant Kaffi Solon i hjärtat av Reykjavik, sen finns det gott om tid att upptäcka
Reykjavik efter egna önskemål.
 
Dag 1: Ankomst till Island - Middag på Kaffi Solon
Dag 2: Upptäck Reykjavik - Laugar Spa
Dag 3: Utflykt till den Blå Lagunen
Dag 4: Egna aktiviteter eller utflykter
Sista dagen: Hemresa på morgonen eller på eftermiddag
 
Garanterade avgångar: Året om; söndag - fredag
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.

I paketet ingår

* Flyg t/r Island inkl. flygskatter.
* Transfer Keflavik flygplats - hotell i Reykjavik.
* 3/4 nätter på hotell i Reykjavik, inkl. frukost varje morgon på hotellet.
* Middag (2 rätter) på Restaurant Kaffi Solon i centrala Reykjavik, inkl. ett glas vin eller en öl.
* Inträde till Laugar Spa, inklusive valfri behandling - välj bland 10 olika behandlingar.
* Utflykt till den Blå Lagunen med bad.
* Flygbusstransfer från hotellet till flygplatsen vid hemresa.
 
Middag
På Restaurant Kaffi Solon väljer ni mellan flertalet tvårättersmenyer, med allt från fisk, pasta, soppor, kyckling och delikata
efterrätter. Ett glas vin eller en öl ingår.
 
Spabehandlingar
På Laugar Spa får ni välja en valfri behandling. Välj mellan aromaterapi, olika massagebehandlingar och ansiktsbehandling
(10 behandlingar, 50-90 minuter) - läs mer om de olika behandlingarna nedan.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Utflykter dag 4 (4 nätters paket) - Välj mellan ridturer, valskådningssafari, bussutflykt till Gyllene Cirkeln samt vandring.
 

Beskrivning dag för dag

 
DAG 1: Ankomst till Island - Middag på Restaurant Kaffi Solon i Reykjavik
Utresa från Arlanda eller Kastrup med ankomst till Island på eftermiddagen. Transfer från flygplatsen
tar cirka 50 minuter och går ända fram till ert hotell. När ni checkat in kan ni bekanta er med staden
eller ert hotell några timmar innan det är dags för middag på Restaurant Kaffi Solon. Restaurangen är
ett charmigt bistro, som framåt natten förvandlas till ett populär klubblokal.
 
På restaurangen väljer ni mellan flertalet tvårättersmenyer, med allt från fisk, pasta, soppor, kyckling
och delikata efterrätter. Ett glas vin eller en öl ingår.

Restaurant Kaffi Solon

DAG 2: Upptäck Reykjavik - Besök och behandling på Laugar Spa
På förmiddagen har ni tillfälle att bekanta er med Reykjavik, som lämpar sig väl för en mysig
promenad, besök på museum eller shopping. På eftermiddagen besöker ni Laugar Spa som ligger i
hjärtat av Reykjavik och är nordens största spaanläggning. Här finns skönhets- och massagesalong,
fitnesscenter, utomhusbassänger, inomhusbassäng och ett exklusivt spa.

På Laugar Spa får ni en valfri av 10 olika behandlingar, från 50-90 minuter långa. Välj mellan
aromaterapi, olika massagebehandlingar och ansiktsbehandling - läs mer nedan.

Kvällen till eget förfogande.

Laugar Spa
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DAG 3: Utflykt till den Blå Lagunen
Dagens höjdpunkt är en utflykt till den Blå Lagunen, som ligger i ett lavafält strax utanför Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Ni återvänder till Reykjavik och spenderar
kvällen med egna aktiviteter.

Blå Lagunen

DAG 4: Reykjavik på egen hand - tillvalda utflykter (reslängd 4 nätter)
För ni som stannar fyra nätter, kan ni tillbringa dagen i Reykjavik på egen hand - eller upptäcka lite mer
av Island på en tillvald utflykt. Välj mellan olika ridturer, hiking, valskådning eller varför inte en utflykt till
den Gyllene Cirkeln, med många av Islands mest kända naturfenomen.

Reykjavik

SISTA DAGEN: Hemresa
I anslutning till flygets avgång hämtas ni upp på ert hotell av en minibuss som tar er till flygplatsen.
 

Valbara massagebehandlingar

Behandlingar för ansiktet

Aromaterapi (60 minuter)

Renande ansiktsbehandling (70 minuter)

Behandlingar för kroppen

Algbehandling (70 minuter)

Chokladmassage (60 minuter)

Golfarens behandling (90 minuter)

Kejserlig kroppsmassage (60 minuter)

Massage för kropp och själ (60 minuter)

Massage med heta stenar (50 minuter)

Massage med heta stenar (90 minuter)

Saltmassage (75 minuter)

Utflykter och aktiviteter som kan läggas till under Dag 4

Aktivitet Period Avgångar Längd (h)

Vandring och bad i varma källor Mars - Okt Dagligen* 5

Valskådning Apr - Okt Dagligen 3

Ridning och Gullfoss-Geysir Året om Dagligen 9

Ridning - En trevlig överraskning Året om Dagligen 5

Ridning - Hembygdsturen Året om Dagligen 5

Ridning - De heta källornas dal Maj - Okt Dagligen 9

Bussutflykt - Gullfoss - Geysir Året om Dagligen 5,5

* Under perioden Jan-Apr samt Sep-Dec 2010: dagligen, minst 2 personer. Under Jun-Aug: Onsdagar.
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Äventyrsweekend på Island
En aktiv resa i den storslagna isländska naturen! Helgen börjar med ett
uppfriskande bad i Blå Lagunens varma och mineralrika vatten. Andra
dagen möter ni landets naturfenomen vid bland annat de underjordiska
lavatunnlar vid Bláfjöll, de varma källorna vid Geysir, det mäktiga
vattenfallet Gullfoss och i den vackra nationalparken Thingvellir. Tredje
dagen beger ni er till Solheimajökull, och vandrar på den isblå glaciären! 
På vägen tillbaka gör ni ett stopp vid Skógafoss vackra vattenfall.

Om ni väljer att stanna mer än 3 nätter har ni möjligheter ett lägga till fler spännande
aktivieter. Ni kan boka till Vandring och bad i varma källor, Ridtur på Islandshäst,
Valskådning, Snorkling eller Dykning i Thingvallasjön. 

Dag 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Dag 2: Lavagrottor & Gyllene Cirkeln: Gullfoss - Geysir - Thingvellir
Dag 3: Glaciärvandring med isklättring
Dag 4-5: På egen hand eller boka till fler spännande aktiviteter
Sista dagen: Hemresa
 
Garanterade avgångar: Sept - Maj; dagligen
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.
Svårighetsgrad: Lätt, 2 av 5.
Åldersgräns: 14 år.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter.
* 3, 4 eller 5 nätter på boende i Reykjavik, inkl. frukost.
* Transfer Keflavik flygplats - Blå Lagunen - hotell i Reykjavik.
* Inträde till Blå Lagunen.
* Lavagrottor & Gyllene Cirkeln inkl. lunch (10 tim).
* Glaciärvandring med isklättring inkl. lunch (9 tim).
* Transfer från hotellet till flygplatsen, vid hemresa.

Tillval, under dag 4 eller 5:
Vandring och bad i varma källor, Ridtur på Islandshäst, Valskådning, Snorkling, Dykning, SuperJeeptur.

Beskrivning dag för dag

 

 

DAG 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Utresa från Stockholm eller Köpenhamn på eftermiddagen. Ankomst till Island på mellan kl.
15:00-16:00. En oförglömlig start på er islandsvistelse blir det avkopplande badet i den berömda Blå
Lagunen. Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på vägen mellan Keflaviks flygplats och
Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Efter badet transport till ert hotell i Reykjavik,
där ni är ca 20:00. Kvällen till eget förfogande.

Blå Lagunen

DAG 2: Lavagrottor & Gyllene Cirkeln; Gullfoss – Geysir – Thingvellir
Frukost på hotellet. Upphämtning på hotellet ca 09:00. Ni börjar med en tur till lavafältet som ligger
intill Bláfjöll, där gör ni en spännande vandring i underjordiska lavatunnlar. Ni ser fantastiska
formationer som har skapats när lavan har strömmat fram under jorden. Lavagrottor är också
intressanta då ger en inblick i hur Island en gång skapades.
 
Efter denna annorlunda upplevelse forsätter ni vidare till det mäktiga Gullfoss, ”det gyllene vattenfallet”
som brukar anses som Islands allra vackraste. Vattenfallet har två etapper och det går att komma tätt
inpå de väldiga vattenmassor som kastar sig över stupet ner i ravinen. Efter besöket vid Gullfoss äter
vi lunch i närheten.

Grottutforskning
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Nästa stopp är det geotermiska Geysir-området med sina varma källor och Islands mest aktiva gejser,
Strokkur. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får ni flera chanser att uppleva källans utbrott
där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn. Ni kan vandra runt bland de bubblande
lerpölarna och de ångande underjordiska källorna - och känna jordens inre krafter rakt under fötterna.

Sista anhalt på turen är den vackra nationalparken Thingvellir, som finns med på UNESCO's
världsarvslista. Här samlades det isländska Alltinget, världens äldsta riksdag, redan på 900-talet.
Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och amerikanska kontinentalplattorna och i
Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig. Efteråt
fortsätter ni tillbaka till Reykjavik, där ni är ca 19:00. Kvällen till eget förfogande.

Vattenfallet Gullfoss

DAG 3: Vandring och isklättring på glaciären !
Denna dag tar er till  Sólheimajökull - en krypande glaciär som är ojämn, sprucken och helt fantastisk!
Efter ungefär en timmes vandring stannar vi vid några av de många isväggarna. Där kan de som vill,
under ledning av experter, prova på isklättring! På vägen tillbaka till Reykjavik vi gör ett kort stopp vid
Skógafoss vackra vattenfall. Tillbaka i Reykjavik runt 18:00.

Prova på isklättring!

DAG 4 - 5: På egen hand eller boka till fler spännande aktiviteter
Om ni väljer att stanna fler än 3 nätter har ni möjligheter ett lägga till några av våra utvalda aktiviteter
och utflykter, under dessa dagar. Här nedan listar vi de vi rekommenderar.

Snorkling i Thingvallasjön

SISTA DAGEN: Hemresa
Frukost på hotellet. I anslutning till flygets avgång hämtas ni upp på ert hotell av en transferbuss
som tar er till flygplatsen.

Tillval under dag 4 eller 5

Det finns mycket att göra på Island! Här kommer några av de tillgängliga aktiviteter vi rekommenderar lite extra!

Period Avgång Avgångstid Längd
(tim)

Valskådning April-Okt Dagligen 13:00* 2,5-3

Vandring och bad i varma källor Mar-Maj
Jun-Aug

Dagligen
Onsdag 09:00 6

Snorkling i Thingvallasjön Jan-Maj, Sep-Dec
Jun-Aug

Dagligen
Må-To 09:00 5-6

Dykning i Thingvallasjön Året om Dagligen 09:00 6

Ridning och naturens väsen Året om Dagligen 08:20 4,5

Till Flodens delta Året om Dagligen 08:20 4,5

De heta källornas dal Maj-Okt Dagligen 08:20 9

* Avgångar året om 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00. Jun-Aug 2010 även kl. 08:30 och Sep-Maj kl. 09:00.
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Äventyrsweekend på Island
En aktiv resa i den storslagna isländska naturen! Helgen börjar med ett
uppfriskande bad i Blå Lagunens varma och mineralrika vatten. Andra
dagen möter ni landets naturfenomen vid bland annat de underjordiska
lavatunnlar vid Bláfjöll, de varma källorna vid Geysir, det mäktiga
vattenfallet Gullfoss och i den vackra nationalparken Thingvellir. Tredje
dagen beger ni er till Solheimajökull, och vandrar på den isblå glaciären! 
På vägen tillbaka gör ni ett stopp vid Skógafoss vackra vattenfall.

Om ni väljer att stanna mer än 3 nätter har ni möjligheter ett lägga till fler spännande
aktivieter. Ni kan boka till Vandring och bad i varma källor, Ridtur på Islandshäst,
Valskådning, Snorkling eller Dykning i Thingvallasjön. 

Dag 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Dag 2: Lavagrottor & Gyllene Cirkeln: Gullfoss - Geysir - Thingvellir
Dag 3: Glaciärvandring med isklättring
Dag 4-5: På egen hand eller boka till fler spännande aktiviteter
Sista dagen: Hemresa
 
Garanterade avgångar: Sept - Maj; dagligen
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.
Svårighetsgrad: Lätt, 2 av 5.
Åldersgräns: 14 år.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter.
* 3, 4 eller 5 nätter på boende i Reykjavik, inkl. frukost.
* Transfer Keflavik flygplats - Blå Lagunen - hotell i Reykjavik.
* Inträde till Blå Lagunen.
* Lavagrottor & Gyllene Cirkeln inkl. lunch (10 tim).
* Glaciärvandring med isklättring inkl. lunch (9 tim).
* Transfer från hotellet till flygplatsen, vid hemresa.

Tillval, under dag 4 eller 5:
Vandring och bad i varma källor, Ridtur på Islandshäst, Valskådning, Snorkling, Dykning, SuperJeeptur.

Beskrivning dag för dag

 

 

DAG 1: Ankomst till Island - Bad i Blå Lagunen
Utresa från Stockholm eller Köpenhamn på eftermiddagen. Ankomst till Island på mellan kl.
15:00-16:00. En oförglömlig start på er islandsvistelse blir det avkopplande badet i den berömda Blå
Lagunen. Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på vägen mellan Keflaviks flygplats och
Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Efter badet transport till ert hotell i Reykjavik,
där ni är ca 20:00. Kvällen till eget förfogande.

Blå Lagunen

DAG 2: Lavagrottor & Gyllene Cirkeln; Gullfoss – Geysir – Thingvellir
Frukost på hotellet. Upphämtning på hotellet ca 09:00. Ni börjar med en tur till lavafältet som ligger
intill Bláfjöll, där gör ni en spännande vandring i underjordiska lavatunnlar. Ni ser fantastiska
formationer som har skapats när lavan har strömmat fram under jorden. Lavagrottor är också
intressanta då ger en inblick i hur Island en gång skapades.
 
Efter denna annorlunda upplevelse forsätter ni vidare till det mäktiga Gullfoss, ”det gyllene vattenfallet”
som brukar anses som Islands allra vackraste. Vattenfallet har två etapper och det går att komma tätt
inpå de väldiga vattenmassor som kastar sig över stupet ner i ravinen. Efter besöket vid Gullfoss äter
vi lunch i närheten.

Grottutforskning
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Nästa stopp är det geotermiska Geysir-området med sina varma källor och Islands mest aktiva gejser,
Strokkur. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får ni flera chanser att uppleva källans utbrott
där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn. Ni kan vandra runt bland de bubblande
lerpölarna och de ångande underjordiska källorna - och känna jordens inre krafter rakt under fötterna.

Sista anhalt på turen är den vackra nationalparken Thingvellir, som finns med på UNESCO's
världsarvslista. Här samlades det isländska Alltinget, världens äldsta riksdag, redan på 900-talet.
Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och amerikanska kontinentalplattorna och i
Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig. Efteråt
fortsätter ni tillbaka till Reykjavik, där ni är ca 19:00. Kvällen till eget förfogande.

Vattenfallet Gullfoss

DAG 3: Vandring och isklättring på glaciären !
Denna dag tar er till  Sólheimajökull - en krypande glaciär som är ojämn, sprucken och helt fantastisk!
Efter ungefär en timmes vandring stannar vi vid några av de många isväggarna. Där kan de som vill,
under ledning av experter, prova på isklättring! På vägen tillbaka till Reykjavik vi gör ett kort stopp vid
Skógafoss vackra vattenfall. Tillbaka i Reykjavik runt 18:00.

Prova på isklättring!

DAG 4 - 5: På egen hand eller boka till fler spännande aktiviteter
Om ni väljer att stanna fler än 3 nätter har ni möjligheter ett lägga till några av våra utvalda aktiviteter
och utflykter, under dessa dagar. Här nedan listar vi de vi rekommenderar.

Snorkling i Thingvallasjön

SISTA DAGEN: Hemresa
Frukost på hotellet. I anslutning till flygets avgång hämtas ni upp på ert hotell av en transferbuss
som tar er till flygplatsen.

Tillval under dag 4 eller 5

Det finns mycket att göra på Island! Här kommer några av de tillgängliga aktiviteter vi rekommenderar lite extra!

Period Avgång Avgångstid Längd
(tim)

Valskådning April-Okt Dagligen 13:00* 2,5-3

Vandring och bad i varma källor Mar-Maj
Jun-Aug

Dagligen
Onsdag 09:00 6

Snorkling i Thingvallasjön Jan-Maj, Sep-Dec
Jun-Aug

Dagligen
Må-To 09:00 5-6

Dykning i Thingvallasjön Året om Dagligen 09:00 6

Ridning och naturens väsen Året om Dagligen 08:20 4,5

Till Flodens delta Året om Dagligen 08:20 4,5

De heta källornas dal Maj-Okt Dagligen 08:20 9

* Avgångar året om 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 17:00, 18:00. Jun-Aug 2010 även kl. 08:30 och Sep-Maj kl. 09:00.

ÄVENTYRSWEEKEND PÅ ISLAND 3/4/5 NÄTTER · SID 2/2 WEEKENDRESOR

VULKAN RESOR AB · Tel 08 – 612 43 70 · Tel 031 – 46 10 65 · Tel 090 – 12 95 50            www.vulkanresor.se

WEEKENDRESORWEEKENDRESOR



Äventyrsweekend - Sommarspecial!
En weekend med bas i Reykjavik. Det här är resan för er som vill få en lite
mer aktiv upplevelse av Island.
 
Ni får se och uppleva många av Islands allra mest spännande miljöer, med början i den
Gyllene Cirkeln där ni kommer nära inpå några av Islands mest klassiska sevärdheter –
Islands mest aktiva gejser Strokkur, vattenfallet Gullfoss och Thingvellir nationalpark. Dagarna
fortsätter sedan med vandring och klättring på glaciären, forsränning, ridning,
valskådning, besök på Blå Lagunen m.m.
 
Torsdag: Ankomst till island - utresa med kvällsflyg
Fredag: Gyllene Cirkeln & Forsränning
Lördag: Vandring och klättring på glaciären samt Skógafoss vattenfall
Söndag:  Hemresa 16:25 - aktiviteter kan bokas till under förmiddagen
 

Garanterade avgångar: 10 juni – 26 aug; varje torsdag
Direktflyg: Stockholm och Köpenhamn
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.
Svårighetsgrad: Lätt, 2 av 5.
Åldersgräns: 14 år.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter
* 3 nätter på hotell eller vandrarhem i Reykjavik, inkl. frukost (tillval på vandrarhem).
* Ankomsttransfer till hotellet i Reykjavik. (1 tim).
* Forsränning & Gyllene Cirkeln inkl. lunch (10 tim).
* Glaciärvandring med isklättring inkl. lunch (9 tim).
* Transfer från hotellet till flygplatsen, vid hemresa.

Aktiviteter och utflykter som kan bokas till söndagen
* Ridning - Till Flodens delta
* Ridning och naturens väsen
* Besök på Blå lagunen
* Valskådning

Beskrivning dag för dag

 

TORSDAG - Transfer Keflavik flygplats - Reykjavik
Avgångar från Stockholm och Köpenhamn:
Utresa med kvällsflyg 22:30 med ankomst till Island ca 23.30. Transfer in till hotellet i Reykjavik.
Ankomst till hotellet i Reykjavik ca 01:00. 
 

Reykjavik

FREDAG - Den Gyllene Cirkeln & Forsränning
Fredagsmorgonen börjar med ett besök till den Gyllene Cirklen - ett område som rymmer några av de
största sevärdheterna på Island. Ni besöker det geotermiska Geysir-området, där Islands mest aktiva
gejser Strokkur har utbrott var femte minut. Här kommer ni nära inpå de enorma naturkrafterna. Det
bubblar i marken och Strokkurs kokande vatten sprutar upp med enorm kraft.
 
Även vid vattenfallet ikommer vi nära inpå den fantastiska naturen. Vattnet forsar ner för flera
lavaavsatser med enastående kraft och prakt. I Thingvellir nationalpark ser vi gränsen mellan de
europeiska- och amerikanska kontinentplattorna, och förkastningen som bildas när de två sakta glider
isär är mycket tydlig.

Strokkur vid Geysir-området
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Vi äter lunch innan sedan fortsätter mot Hvita älv för forsränning. Hvítá är en vacker och rolig älv en
timmes bilfärd ifrån Reykjavik. I över 20 år har denna tur varit en av Islands mest populära
äventyrsaktiviteter. Hvítá (uttalas: Kveetau) har en perfekt balanserad mix av fridfulla floddalar och
adrenalinpumpande vågor och forsar. Vi åker forsränning i 7 km, och vid ett tillfälle får deltagarna
möjlighet att hoppa från klippor ner i floden. Turen avslutas med bastu och badtunnor innan vi vänder
åter mot Reykjavik. Tillbaka runt 19:00.

Forsränning på Hvítá älv

LÖRDAG - Glaciärvandring med isklättring och Skógafoss vattenfall
På lördagen beger ni er längs Sydkusten mot glaciäreren Sólheimjökull för en glaciärvandring.
Sólheimajökull är en krypande glaciär och är därför ojämn, sprucken och helt fantastisk. Ni utforskar
glaciärsprickornas hemligheter och dess fantastiska isformationer. Efter ungefär en timmes vandring
stannar ni vid några av de många isväggarna. Där kan ni, under ledning av experter, prova på
klättring. På vägen tillbaka till Reykjavik ni gör ett kort stopp vid Skógafoss vattenfall. Tillbaka i
Reykjavik vid 18:00.

Glaciärvandring

SÖNDAG : Egna aktiviteter / Hemresa under eftermiddagen
Frukost på hotellet. Förmiddagen fri för egna tillval, se nedan. 
13:30 Transferbuss från hotell i Reykjavik till Keflavik flygplats.
16:25 Flygavgång till Stockholm eller Köpenhamn.

 

Period Avgång Avgångstid Längd (tim)

Valskådning Apr-Okt
Nov-Mar

Dagligen
Fr/Lö/Sö 09:00 2,5

Blå Lagunen flexibel Året om Dagligen 10:00 3-6

Ridning och naturens väsen Året om Dagligen 08:20 4,5

Till Flodens delta Året om Dagligen 08:20 4,5

Tillval under dag 4 eller 5

Det finns mycket att göra på Island! Här kommer några av de tillgängliga aktiviteter vi rekommenderar lite extra!

ÄVENTYRSWEEKEND - SOMMARSPECIAL 3 NÄTTER · SID 2/2 WEEKENDRESOR

VULKAN RESOR AB · Tel 08 – 612 43 70 · Tel 031 – 46 10 65 · Tel 090 – 12 95 50            www.vulkanresor.se

WEEKENDRESORWEEKENDRESOR



Äventyrsweekend - Sommarspecial!
En weekend med bas i Reykjavik. Det här är resan för er som vill få en lite
mer aktiv upplevelse av Island.
 
Ni får se och uppleva många av Islands allra mest spännande miljöer, med början i den
Gyllene Cirkeln där ni kommer nära inpå några av Islands mest klassiska sevärdheter –
Islands mest aktiva gejser Strokkur, vattenfallet Gullfoss och Thingvellir nationalpark. Dagarna
fortsätter sedan med vandring och klättring på glaciären, forsränning, ridning,
valskådning, besök på Blå Lagunen m.m.
 
Torsdag: Ankomst till island - utresa med kvällsflyg
Fredag: Gyllene Cirkeln & Forsränning
Lördag: Vandring och klättring på glaciären samt Skógafoss vattenfall
Söndag:  Hemresa 16:25 - aktiviteter kan bokas till under förmiddagen
 

Garanterade avgångar: 10 juni – 26 aug; varje torsdag
Direktflyg: Stockholm och Köpenhamn
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.
Svårighetsgrad: Lätt, 2 av 5.
Åldersgräns: 14 år.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter
* 3 nätter på hotell eller vandrarhem i Reykjavik, inkl. frukost (tillval på vandrarhem).
* Ankomsttransfer till hotellet i Reykjavik. (1 tim).
* Forsränning & Gyllene Cirkeln inkl. lunch (10 tim).
* Glaciärvandring med isklättring inkl. lunch (9 tim).
* Transfer från hotellet till flygplatsen, vid hemresa.

Aktiviteter och utflykter som kan bokas till söndagen
* Ridning - Till Flodens delta
* Ridning och naturens väsen
* Besök på Blå lagunen
* Valskådning

Beskrivning dag för dag

 

TORSDAG - Transfer Keflavik flygplats - Reykjavik
Avgångar från Stockholm och Köpenhamn:
Utresa med kvällsflyg 22:30 med ankomst till Island ca 23.30. Transfer in till hotellet i Reykjavik.
Ankomst till hotellet i Reykjavik ca 01:00. 
 

Reykjavik

FREDAG - Den Gyllene Cirkeln & Forsränning
Fredagsmorgonen börjar med ett besök till den Gyllene Cirklen - ett område som rymmer några av de
största sevärdheterna på Island. Ni besöker det geotermiska Geysir-området, där Islands mest aktiva
gejser Strokkur har utbrott var femte minut. Här kommer ni nära inpå de enorma naturkrafterna. Det
bubblar i marken och Strokkurs kokande vatten sprutar upp med enorm kraft.
 
Även vid vattenfallet ikommer vi nära inpå den fantastiska naturen. Vattnet forsar ner för flera
lavaavsatser med enastående kraft och prakt. I Thingvellir nationalpark ser vi gränsen mellan de
europeiska- och amerikanska kontinentplattorna, och förkastningen som bildas när de två sakta glider
isär är mycket tydlig.

Strokkur vid Geysir-området
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Vi äter lunch innan sedan fortsätter mot Hvita älv för forsränning. Hvítá är en vacker och rolig älv en
timmes bilfärd ifrån Reykjavik. I över 20 år har denna tur varit en av Islands mest populära
äventyrsaktiviteter. Hvítá (uttalas: Kveetau) har en perfekt balanserad mix av fridfulla floddalar och
adrenalinpumpande vågor och forsar. Vi åker forsränning i 7 km, och vid ett tillfälle får deltagarna
möjlighet att hoppa från klippor ner i floden. Turen avslutas med bastu och badtunnor innan vi vänder
åter mot Reykjavik. Tillbaka runt 19:00.

Forsränning på Hvítá älv

LÖRDAG - Glaciärvandring med isklättring och Skógafoss vattenfall
På lördagen beger ni er längs Sydkusten mot glaciäreren Sólheimjökull för en glaciärvandring.
Sólheimajökull är en krypande glaciär och är därför ojämn, sprucken och helt fantastisk. Ni utforskar
glaciärsprickornas hemligheter och dess fantastiska isformationer. Efter ungefär en timmes vandring
stannar ni vid några av de många isväggarna. Där kan ni, under ledning av experter, prova på
klättring. På vägen tillbaka till Reykjavik ni gör ett kort stopp vid Skógafoss vattenfall. Tillbaka i
Reykjavik vid 18:00.

Glaciärvandring

SÖNDAG : Egna aktiviteter / Hemresa under eftermiddagen
Frukost på hotellet. Förmiddagen fri för egna tillval, se nedan. 
13:30 Transferbuss från hotell i Reykjavik till Keflavik flygplats.
16:25 Flygavgång till Stockholm eller Köpenhamn.

 

Period Avgång Avgångstid Längd (tim)

Valskådning Apr-Okt
Nov-Mar

Dagligen
Fr/Lö/Sö 09:00 2,5

Blå Lagunen flexibel Året om Dagligen 10:00 3-6

Ridning och naturens väsen Året om Dagligen 08:20 4,5

Till Flodens delta Året om Dagligen 08:20 4,5

Tillval under dag 4 eller 5

Det finns mycket att göra på Island! Här kommer några av de tillgängliga aktiviteter vi rekommenderar lite extra!
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Romantisk weekend
Skingra tankarna och njut av en avkopplande weekend på exotiska Island.
Den här resan som rymmer både land och stad börjar med att ni drar er
tillbaka två nätter på det eleganta fyrstjärniga hotellet i Selfoss på södra Island, i närheten av
Reykjavik. Här är tempot lugnt och omgivningarna fantastiska.

Första kvällen äter ni en trerätters välkomstmiddag i hotellets resturang, som bjuder på såväl
traditionella som mer innovativa rätter av hög klass. Andra dagen väntar ett besök på
Riverside Spa i anslutning till hotellet, ett välutrustat spa vars lokaler är designade med
naturen i åtanke och blandar teman av eld och is.

Hyrbil ingår under hela vistelsen på Island och med utgångspunkt i Selfoss kan ni göra egna
dagsutflykter och aktiviteter efter intresse. I närheten finns ridcentrum, där ni kan testa ridning
på Islandshäst. Ni har också nära till sevärdheterna längs den gyllene cirkeln, det berömda
vattenfallet Gullfoss och det geotermiska Geysirområdet.

Resans två sista nätter spenderar ni i Reykjavik och formar dagarna efter egna önskemål.
Bekanta er med staden som lämpar sig väl för trevliga promenader och har många bra
restauranger - eller välj mellan olika tillvalsaktiviteter som tar er ut i naturen.
Dag 1: Ankomst till Island - Middag på Hotell Selfoss
Dag 2: Spa i Selfoss - Egna utflykter
Dag 3: Gyllene Cirkeln med egen bil - Reykjavik
Dag 4: Egna aktiviteter och utflykter
Dag 5: Hemresa på morgonen eller eftermiddagen

Garanterade avgångar: Mars - Okt; dagligen
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter.
* Boende 2 nätter på Hotell Selfoss**** inkl. frukost.
* Boende 2 nätter på 3-4 stjärnigt hotell i Reykjavik inkl. frukost.
* Middag inkl. mousserande vin första kvällen i Selfoss.
* Hyrbil i 4 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Inträde till Riverside Spa på Hotell Selfoss andra dagen.

Valbara alternativ vid bokning
* Boende i Reykjavik - Välj mellan 3-4 stjärniga hotell.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet till att uppgradera till andra biltyper.
* Utflykter från Reykjavik dag 4: Välj mellan valskådning, superjeeptur och hiking med bad i varma källor.
 
Tillval som bokas på plats (mot extra kostnad)
* Inträde till Blå Lagunen.
* Ridning, glaciärvandring och andra valfria aktiviteter med bas i Selfoss.
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 230 SEK.
* Kostnaden för bensin på Island är motsvarande det svenska bensinpriset.
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Dag 1: Ankomst till Island - (Blå Lagunen) - Middag på Hotell Selfoss
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg. Ni hämtar er bil på Keflavik flygplats.
 
Om andan faller på är en bra start på er islandsvistelse att åka till det avkopplande badet i den
berömda Blå Lagunen. Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält i närheten av Keflaviks flygplats.
Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Entre ingår ej i paketet.
Ni kör söderut längs huvudvägen ringväg 1 mot Selfoss, som är en knytpunkt på södra Island. Resan
tar ungefär en och en halv timme (95 km).
 
På plats i Selfoss checkar ni in på fyrstjärniga Hotell Selfoss och njuter av de vackra omgivningarna.
Ni äter en tre rätters middag i hotellets fina restaurang, som bjuder på såväl traditionella som mer
innovativa rätter av hög klass.

Restaurangen på Hotell Selfoss

Dag 2: Spa på Hotell Selfoss - Egna utflykter och aktiviteter
Andra dagen väntar ett besök på Riverside Spa i anslutning till hotellet. Riverside är ett välutrustat spa
med bastu, varma pooler, ångrum, regnvattenduschar och utrymmen för avkoppling. Lokalerna är
stämningsfullt designade med naturen i åtanke och blandar teman av eld och is.
 
Resten av dagen har ni utrymme för egna utflykter. Med er hyrbil tar ni er lätt till områdets många
intressanta sevärdheter och möjligheter till aktiviteter på egen hand. I närheten hittar ni till exempel
ridcentrum där ni kan ta chansen att rida islandshästen, eller varför inte testa på glaciärvandring på
glaciären Solheimsjökull?

Riverside Spa

Dag 3: Gyllene Cirkeln med egen bil - Reykjavik
Ni lämnar Selfoss och har dagen fri för egna upptäckter med er hyrbil, samtidigt som ni beger er mot
Reykjavik. Om ni vill utforska landet finns det många sevärdheter att välja bland. Vi rekommenderar att
ni kör den "Den Gyllene Cirkeln" som är en klassisk rutt som fångar många av naturens underverk
som Island är välkänt för.

Under dagen besöker ni Geysirområdet med varma källor och Islands mest aktiva gejser, Strokkur,
med regelbundna utbrott var femte minut. Ni får flera chanser att uppleva när den majestätiska
vattenkaskaden kastas upp mot skyn.

I närheten finner ni det majestätiska Gullfoss, “det gyllene vattenfallet”. Det går att komma tätt inpå de
väldiga vattenmassorna som kastar sig över stupet ner i ravinen. I den vackra nationalparken
Thingvellir väcks isländsk historien
till liv. Här grundades Alltinget, världens äldsta riksdag, redan på 900-talet. Island ligger mitt på
sprickan mellan de europeiska och amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir
förkastningen som bildas när de två kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig.
 
Ni anländer till Reykjavik och checkar in på ert hotell efter utflykten.

Strokkur vid Geysir

Dag 4: Egna aktiviteter och utflykter
Dagen är fri för egna upptäckter och utflykter. Ni kan även lägga till några av våra utvalda aktiviteter
och utflykter under dagen - välj mellan valskådning, superjeeptur och hiking med bad i varma källor.

Passa även på att äta gott, i Reykjavik finns ett brett utbud av restauranger där ni kan njuta isländska
specialiteter eller något av de internationella kök som finns representerade. Några restauranger vi
rekommenderar som en bra avslutning på resan är:
 
Siggi Hall - Gourmetrestaurang som ägs av Islands mest kände tv-kock.
Vox - Högklassig gourmetrestaurang.
Einar Ben - Franskt/brittiskt kök med isländsk twist.
Tveir fiskar - Isländsk restaurang som specialiserat sig på fiskrätter.
Sjávarkjallarinn - Trendig restaurang som specialiserat sig på havsrätter.
Vi  Tjörnina - Romantisk fiskrestaurang, vars ägare är känd kokboksförfattare på Island.

Reykjavik

Dag  5: Hemresa
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen. Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar
bilen på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
 
 

Beskrivning dag för dag

ROMANTISK WEEKEND 4 NÄTTER · SID 2/2 WEEKENDRESOR

VULKAN RESOR AB · Tel 08 – 612 43 70 · Tel 031 – 46 10 65 · Tel 090 – 12 95 50            www.vulkanresor.se

WEEKENDRESORWEEKENDRESOR



Romantisk weekend
Skingra tankarna och njut av en avkopplande weekend på exotiska Island.
Den här resan som rymmer både land och stad börjar med att ni drar er
tillbaka två nätter på det eleganta fyrstjärniga hotellet i Selfoss på södra Island, i närheten av
Reykjavik. Här är tempot lugnt och omgivningarna fantastiska.

Första kvällen äter ni en trerätters välkomstmiddag i hotellets resturang, som bjuder på såväl
traditionella som mer innovativa rätter av hög klass. Andra dagen väntar ett besök på
Riverside Spa i anslutning till hotellet, ett välutrustat spa vars lokaler är designade med
naturen i åtanke och blandar teman av eld och is.

Hyrbil ingår under hela vistelsen på Island och med utgångspunkt i Selfoss kan ni göra egna
dagsutflykter och aktiviteter efter intresse. I närheten finns ridcentrum, där ni kan testa ridning
på Islandshäst. Ni har också nära till sevärdheterna längs den gyllene cirkeln, det berömda
vattenfallet Gullfoss och det geotermiska Geysirområdet.

Resans två sista nätter spenderar ni i Reykjavik och formar dagarna efter egna önskemål.
Bekanta er med staden som lämpar sig väl för trevliga promenader och har många bra
restauranger - eller välj mellan olika tillvalsaktiviteter som tar er ut i naturen.
Dag 1: Ankomst till Island - Middag på Hotell Selfoss
Dag 2: Spa i Selfoss - Egna utflykter
Dag 3: Gyllene Cirkeln med egen bil - Reykjavik
Dag 4: Egna aktiviteter och utflykter
Dag 5: Hemresa på morgonen eller eftermiddagen

Garanterade avgångar: Mars - Okt; dagligen
Direktflyg: Stockholm, Köpenhamn eller Oslo.
Anslutningsflyg kan bokas från övriga orter i Sverige.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter.
* Boende 2 nätter på Hotell Selfoss**** inkl. frukost.
* Boende 2 nätter på 3-4 stjärnigt hotell i Reykjavik inkl. frukost.
* Middag inkl. mousserande vin första kvällen i Selfoss.
* Hyrbil i 4 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Inträde till Riverside Spa på Hotell Selfoss andra dagen.

Valbara alternativ vid bokning
* Boende i Reykjavik - Välj mellan 3-4 stjärniga hotell.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet till att uppgradera till andra biltyper.
* Utflykter från Reykjavik dag 4: Välj mellan valskådning, superjeeptur och hiking med bad i varma källor.
 
Tillval som bokas på plats (mot extra kostnad)
* Inträde till Blå Lagunen.
* Ridning, glaciärvandring och andra valfria aktiviteter med bas i Selfoss.
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 230 SEK.
* Kostnaden för bensin på Island är motsvarande det svenska bensinpriset.
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Dag 1: Ankomst till Island - (Blå Lagunen) - Middag på Hotell Selfoss
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg. Ni hämtar er bil på Keflavik flygplats.
 
Om andan faller på är en bra start på er islandsvistelse att åka till det avkopplande badet i den
berömda Blå Lagunen. Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält i närheten av Keflaviks flygplats.
Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu. Entre ingår ej i paketet.
Ni kör söderut längs huvudvägen ringväg 1 mot Selfoss, som är en knytpunkt på södra Island. Resan
tar ungefär en och en halv timme (95 km).
 
På plats i Selfoss checkar ni in på fyrstjärniga Hotell Selfoss och njuter av de vackra omgivningarna.
Ni äter en tre rätters middag i hotellets fina restaurang, som bjuder på såväl traditionella som mer
innovativa rätter av hög klass.

Restaurangen på Hotell Selfoss

Dag 2: Spa på Hotell Selfoss - Egna utflykter och aktiviteter
Andra dagen väntar ett besök på Riverside Spa i anslutning till hotellet. Riverside är ett välutrustat spa
med bastu, varma pooler, ångrum, regnvattenduschar och utrymmen för avkoppling. Lokalerna är
stämningsfullt designade med naturen i åtanke och blandar teman av eld och is.
 
Resten av dagen har ni utrymme för egna utflykter. Med er hyrbil tar ni er lätt till områdets många
intressanta sevärdheter och möjligheter till aktiviteter på egen hand. I närheten hittar ni till exempel
ridcentrum där ni kan ta chansen att rida islandshästen, eller varför inte testa på glaciärvandring på
glaciären Solheimsjökull?

Riverside Spa

Dag 3: Gyllene Cirkeln med egen bil - Reykjavik
Ni lämnar Selfoss och har dagen fri för egna upptäckter med er hyrbil, samtidigt som ni beger er mot
Reykjavik. Om ni vill utforska landet finns det många sevärdheter att välja bland. Vi rekommenderar att
ni kör den "Den Gyllene Cirkeln" som är en klassisk rutt som fångar många av naturens underverk
som Island är välkänt för.

Under dagen besöker ni Geysirområdet med varma källor och Islands mest aktiva gejser, Strokkur,
med regelbundna utbrott var femte minut. Ni får flera chanser att uppleva när den majestätiska
vattenkaskaden kastas upp mot skyn.

I närheten finner ni det majestätiska Gullfoss, “det gyllene vattenfallet”. Det går att komma tätt inpå de
väldiga vattenmassorna som kastar sig över stupet ner i ravinen. I den vackra nationalparken
Thingvellir väcks isländsk historien
till liv. Här grundades Alltinget, världens äldsta riksdag, redan på 900-talet. Island ligger mitt på
sprickan mellan de europeiska och amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir
förkastningen som bildas när de två kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig.
 
Ni anländer till Reykjavik och checkar in på ert hotell efter utflykten.

Strokkur vid Geysir

Dag 4: Egna aktiviteter och utflykter
Dagen är fri för egna upptäckter och utflykter. Ni kan även lägga till några av våra utvalda aktiviteter
och utflykter under dagen - välj mellan valskådning, superjeeptur och hiking med bad i varma källor.

Passa även på att äta gott, i Reykjavik finns ett brett utbud av restauranger där ni kan njuta isländska
specialiteter eller något av de internationella kök som finns representerade. Några restauranger vi
rekommenderar som en bra avslutning på resan är:
 
Siggi Hall - Gourmetrestaurang som ägs av Islands mest kände tv-kock.
Vox - Högklassig gourmetrestaurang.
Einar Ben - Franskt/brittiskt kök med isländsk twist.
Tveir fiskar - Isländsk restaurang som specialiserat sig på fiskrätter.
Sjávarkjallarinn - Trendig restaurang som specialiserat sig på havsrätter.
Vi  Tjörnina - Romantisk fiskrestaurang, vars ägare är känd kokboksförfattare på Island.

Reykjavik

Dag  5: Hemresa
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen. Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar
bilen på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
 
 

Beskrivning dag för dag
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Kundbetyg:
4,0 av 5

Hotel Cabin **
Ett prisvärt mellanklasshotell vackert beläget vid Borgartun, med utsikt över
den intilliggande havsbukten. Hotellet är enkelt men gemytligt och har god
service.

Notera att: Standardrummen är mycket små med normal standard. Deluxerummen är
nybyggda, god standard och normal storlek. Hotellet ligger cirka 2 km från city center.

Kundbetyg:
3,8 av 5

Hotel Klöpp ***
Mycket centralt beläget och ett bra mellanklasshotell. Bra för dig som vill ha
nära till allt i centrala Reykjavik. Trevlig lobby med soffor och bord samt en
avdelning där frukost serveras.

Rummen är ljusa och smakfullt inredda med parkettgolv. Alla rum har egen dusch/wc,
telefon, TV och andra faciliteter.

Kundbetyg:
4,3 av 5

Hotel Fron ***
Ett nybyggt, fräscht och ljust lägenhetshotell med bra faciliteter. Hotellet
ligger centralt i Reykjavik, efter huvudgatan Laugarvegur.

Alla rum har egen dusch/wc, minibar, telefon, TV och säkerhetsskåp. Lägenhetsrummen
har också kök, kyl, mikrovågsugn och ugn.
Detta hotell bokas på förfrågan.

Kundbetyg:
4,2 av 5

Hotel Arnarhvoll ***
Hotell Arnarvholl är ett nytt 3-stjärnigt hotell i modern lite mörk stil, med
storslagen utsikt över Reykjaviks hamn. Restaurangen är belägen på
översta våningen. I källaren finns en relaxavdelning med jacuzzi. Beläget i
lugnt område i centrum.

Alla rum har egen dusch/wc, kaffe/te-kokare, Kabel-TV, minibar samt möjlighet till
internetuppkoppling.

Kundbetyg:
4,2 av 5

Hotel Plaza ***
Hotellet ligger mycket centralt i Reykjavik vid torget Ingolfstorg. Ett hotell
med avslappnad atmosfär, bra service och med ett ypperligt läge i centrala
Reykjavik.

Kundbetyg:
5,0 av 5

Hilton Reykjavik Nordica ****
Ett stort förstaklasshotell i modern stil med en kosmopolitisk atmosfär och
god service. Eget spa och många faciliteter.

Stora och ljusa rum, alla med egen dusch/wc, telefon, TV och säkerhetsskåp. Möjlighet
till internet-uppkoppling.

Hotellöversikt - Reykjavik

Här nedan finner ni några av de utvalda hotell som vi rekommenderar.

HOTELL I REYKJAVIK WEEKENDRESOR
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Island runt, 7 nätter
Ni följer "ringvägen" - riksväg 1, som löper runt Island. Praktiskt taget varje
timme upplever ni landets säregna förmåga att gång på gång skifta
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.

Längs vägen passerar ni många av den isländska naturens alla extrema, vackra och
fascinerande sevärdheter. Ni bor även två nätter i Reykjavik.
 
Garanterade avgångar 2010:
Maj - Sept, dagligen - direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo
Juni - Aug, onsdagar och fredagar - direktflyg från Göteborg

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter
* Boende 7 nätter inkl. frukost (2 n i Reykjavik och 5 n på landsbygden) 
* Hyrbil i 7 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr till boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc) 
* Servicenummer på Island. Om frågor dyker upp under resan finns ett servicenummer att ringa.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende där rum har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet att uppgradera till andra biltyper.
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 280 SEK
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige.
 

Beskrivning dag för dag

Dag 1: Ankomst till Island - Blå lagunen -
Reykjavik 
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.

Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
En god start på er islandsvistelse är att åka till det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu.

Efter det kör ni till Reykjavík för er första
övernattning. Ni har tillfälle att utforska Reykjavik på
egen hand under dagen/kvällen beroende på vilket
flyg ni anländer med.

Dag 2: Reykjavik - Vík 
Den här dagen kör ni först nordväst och sedan söderut, och längs vägen passerar ni några av de mest
intressanta och välkända sevärdheterna på Island. Första stoppet längs vägen är Thingvellirs
Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har en fascinerande geologi.
 
Ni fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Alldeles i närheten av Geysirområdet hittar ni det
majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända av Islands många vackra
vattenfall.
 
Ni svänger söderut på Island och ner mot den södra kusten där ni passerar vattenfallen Seljalandsfoss
och Skógarfoss, två stopp som inte bör missas. Vid Seljalandsfoss kan ni ta er in bakom vattefallet,
och vid Skógar hittar ni ett intressant museum som visar upp Island från förr. Ni åker mot byn Vik för er
första övernattning utanför Reykjavik. Om ni har tid under eftermiddagen och kvällen kan ni åka till de
vackra klipporna vid Dyrhólaey som är rikt befolkad av lunnefåglar. Lunnefåglarna kan ses fram till
mitten av Augusti, innan de försvunnit ut till sjöss, men Dyrhólaey är väl värt ett besök även efter detta.

Strokkur vid Geysir
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Kundbetyg:
4,0 av 5

Hotel Cabin **
Ett prisvärt mellanklasshotell vackert beläget vid Borgartun, med utsikt över
den intilliggande havsbukten. Hotellet är enkelt men gemytligt och har god
service.

Notera att: Standardrummen är mycket små med normal standard. Deluxerummen är
nybyggda, god standard och normal storlek. Hotellet ligger cirka 2 km från city center.

Kundbetyg:
3,8 av 5

Hotel Klöpp ***
Mycket centralt beläget och ett bra mellanklasshotell. Bra för dig som vill ha
nära till allt i centrala Reykjavik. Trevlig lobby med soffor och bord samt en
avdelning där frukost serveras.

Rummen är ljusa och smakfullt inredda med parkettgolv. Alla rum har egen dusch/wc,
telefon, TV och andra faciliteter.

Kundbetyg:
4,3 av 5

Hotel Fron ***
Ett nybyggt, fräscht och ljust lägenhetshotell med bra faciliteter. Hotellet
ligger centralt i Reykjavik, efter huvudgatan Laugarvegur.

Alla rum har egen dusch/wc, minibar, telefon, TV och säkerhetsskåp. Lägenhetsrummen
har också kök, kyl, mikrovågsugn och ugn.
Detta hotell bokas på förfrågan.

Kundbetyg:
4,2 av 5

Hotel Arnarhvoll ***
Hotell Arnarvholl är ett nytt 3-stjärnigt hotell i modern lite mörk stil, med
storslagen utsikt över Reykjaviks hamn. Restaurangen är belägen på
översta våningen. I källaren finns en relaxavdelning med jacuzzi. Beläget i
lugnt område i centrum.

Alla rum har egen dusch/wc, kaffe/te-kokare, Kabel-TV, minibar samt möjlighet till
internetuppkoppling.

Kundbetyg:
4,2 av 5

Hotel Plaza ***
Hotellet ligger mycket centralt i Reykjavik vid torget Ingolfstorg. Ett hotell
med avslappnad atmosfär, bra service och med ett ypperligt läge i centrala
Reykjavik.

Kundbetyg:
5,0 av 5

Hilton Reykjavik Nordica ****
Ett stort förstaklasshotell i modern stil med en kosmopolitisk atmosfär och
god service. Eget spa och många faciliteter.

Stora och ljusa rum, alla med egen dusch/wc, telefon, TV och säkerhetsskåp. Möjlighet
till internet-uppkoppling.

Hotellöversikt - Reykjavik

Här nedan finner ni några av de utvalda hotell som vi rekommenderar.

HOTELL I REYKJAVIK WEEKENDRESOR
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Island runt, 7 nätter
Ni följer "ringvägen" - riksväg 1, som löper runt Island. Praktiskt taget varje
timme upplever ni landets säregna förmåga att gång på gång skifta
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.

Längs vägen passerar ni många av den isländska naturens alla extrema, vackra och
fascinerande sevärdheter. Ni bor även två nätter i Reykjavik.
 
Garanterade avgångar 2010:
Maj - Sept, dagligen - direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo
Juni - Aug, onsdagar och fredagar - direktflyg från Göteborg

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter
* Boende 7 nätter inkl. frukost (2 n i Reykjavik och 5 n på landsbygden) 
* Hyrbil i 7 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr till boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc) 
* Servicenummer på Island. Om frågor dyker upp under resan finns ett servicenummer att ringa.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende där rum har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet att uppgradera till andra biltyper.
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 280 SEK
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige.
 

Beskrivning dag för dag

Dag 1: Ankomst till Island - Blå lagunen -
Reykjavik 
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.

Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
En god start på er islandsvistelse är att åka till det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu.

Efter det kör ni till Reykjavík för er första
övernattning. Ni har tillfälle att utforska Reykjavik på
egen hand under dagen/kvällen beroende på vilket
flyg ni anländer med.

Dag 2: Reykjavik - Vík 
Den här dagen kör ni först nordväst och sedan söderut, och längs vägen passerar ni några av de mest
intressanta och välkända sevärdheterna på Island. Första stoppet längs vägen är Thingvellirs
Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har en fascinerande geologi.
 
Ni fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Alldeles i närheten av Geysirområdet hittar ni det
majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända av Islands många vackra
vattenfall.
 
Ni svänger söderut på Island och ner mot den södra kusten där ni passerar vattenfallen Seljalandsfoss
och Skógarfoss, två stopp som inte bör missas. Vid Seljalandsfoss kan ni ta er in bakom vattefallet,
och vid Skógar hittar ni ett intressant museum som visar upp Island från förr. Ni åker mot byn Vik för er
första övernattning utanför Reykjavik. Om ni har tid under eftermiddagen och kvällen kan ni åka till de
vackra klipporna vid Dyrhólaey som är rikt befolkad av lunnefåglar. Lunnefåglarna kan ses fram till
mitten av Augusti, innan de försvunnit ut till sjöss, men Dyrhólaey är väl värt ett besök även efter detta.

Strokkur vid Geysir
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Dag 3: Vík - Höfn 
Ni åker genom slätten M rdalssandur och passerar det karga lavafältet Eldhraun och sedan över
Skei arársandur där ni har utsökt utsikt över Vatnajökull, Europas största glaciär. Vid Skei arársandur
ser ni spåren från vulkanutbrott under Vatnajökulls istäcke som skapat glaciärfloder vilka sköljt undan
allt i sin väg. Ni stannar till vid glaciärlagunen Jökulsárlón vid Vatnajökulls fot. Här flyter isberg som
lossat från glaciären omkring och hela vyn är sagolik. Ni har möjlighet att ta en kortare båttur på
glaciärlagunen bland isbergen (mot avgift).
Ni övernattar i området kring staden Höfn i närheten.

Jökulsarlon

Dag 4: Höfn - Egilssta ir 
Resan fortsätter norröver längs de östra fjordarna med sina små fiskebyar och branta sluttningar. Ni
åker genom passet Almannaskar  till byarna Djúpivogur och Brei dalsvík. Vid Stö varfjör ur kan ni
besöka en välkänd och intressant utställning med stenar från Island som en kvinna i byn samlat på sig
under sin levnad. Övernattning i området kring Egilssta ir.

Hvalnes

Dag 5: Egilssta ir - M vatn 
På morgonen kör ni genom det öde höglandet Mö rudalur till det mäktiga vattenfallet Dettifoss, som är
Islands mest kraftfulla. Fallhöjden är 44 meter. Ni fortsätter till Ásbyrgi, en hästskoformat förkastning,
som enligt legenden är ett avtryck från Odens åttafotade häst Sleipner. Ni kör längs den vackra
kuststräckan vid halvön Tjörnes till den charmiga fiskebyn Húsavík, och övernattar i området.
 

Dettifoss

Dag 6: Myvatn - Varmahlí  
Dagen tillbringas i området kring sjön M vatn, som är ett av Islands mest fascinerande områden. Här
väntar fantastiska vulkaniska formationer, geotermisk aktivitet och så själva sjön, med sin varierade
flora och fauna. Ni kan besöka de skruvade lavaformationerna vid Dimmuborgir och utforska kratarna
vid Skútusta ir. Här finns också Krafla, där ett vulkanutbrott ägde rum så sent som 1984.

I området finns också ett bad som påminner om den Blå lagunen, som är väl värt ett besök av dom
som söker lite avkoppling efter några dagar på strapatser. Från M vatn kör ni norrut mot Varmahlí
och passerar vattenfallet Go afoss och Akureyri, Islands andra stad. Ni övernattar i området kring
Varmahlí .

M vatn

Dag 7: Varmahlí  - Reykjavik 
Ni fortsätter längs ringvägen mot Reykjavik och kör över passet Holtavör urhei i mot sydvästra Island
och Reykjavik. I Borgafjör ur passerar ni det vackra vattenfallet Hraunfossar. Ni passerar även byn
Reykholt där skalden Snorre Sturlason bodde och Islands största varma källa Deildartunguhver.

Sista biten mot Reykjavik finns det två vägar att välja mellan. Antingen åker ni genom tunneln
Hvalfjör ur eller längs med fjorden med samma namn. Vid Hvalfjör ur (valfjorden) fanns en viktig
amerikansk marinbas under andra världskriget. Ni övernattar i Reykjavik.

Hraunfossar

Dag 8: Hemresa 
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen
på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.

 

ISLAND RUNT 7 NÄTTER · SID 2/2 HYRBILSRESOR MED BOENDE

VULKAN RESOR AB · Tel 08 – 612 43 70 · Tel 031 – 46 10 65 · Tel 090 – 12 95 50            www.vulkanresor.se

Island runt, 10 nätter
Ni följer "ringvägen" - riksväg 1, som löper runt Island. Praktiskt taget varje
timme upplever du 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.
 
Längs vägen passerar ni många av den isländska naturens alla extrema, vackra och
fascinerande sevärdheter. Den här resan har samma rutt som Island runt, 7 nätter men ger er
mer tid ute på vägarna och i Reykjavik.
 
Garanterade avgångar 2010:
Maj - Sept, dagligen, direktflyg från Stockholm och Köpenhamn.
Juni - Aug, söndagar, direktflyg från Göteborg.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter
* Boende 10 nätter inkl. frukost (2 n i Reykjavik och 8 n på landsbygden)
* Hyrbil i 10 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr till boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc)
* Servicenummer på Island. Om frågor dyker upp under resan finns ett service nummer att ringa.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende med rummen har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet att uppgradera till andra biltyper. 
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 280 SEK.
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige.

Beskrivning dag för dag

 
Dag 1: Ankomst till Island - Blå lagunen -
Selfoss
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.

Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
En god start på er islandsvistelse är att åka till det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu. Efter det kör ni till Selfoss för
övernattning de första två nätterna.
 

Dag 2: Selfoss - Gyllene Cirkeln - Selfoss
Den här dagen besöker ni några av de mest intressanta och välkända sevärdheterna på Island. Första
stoppet längs vägen är Thingvellirs Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har
en fascinerande geologi.

Ni fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Alldeles i närheten av Geysirområdet hittar ni det
majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända av Islands många vackra
vattenfall. Ni besöker även den vulkaniska kratern Kerid, och det historiskt intressanta Skalholt. Ni
återvänder till Selfoss för kvällens övernattning.
 

Strokkur vid Geysir
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Dag 3: Vík - Höfn 
Ni åker genom slätten M rdalssandur och passerar det karga lavafältet Eldhraun och sedan över
Skei arársandur där ni har utsökt utsikt över Vatnajökull, Europas största glaciär. Vid Skei arársandur
ser ni spåren från vulkanutbrott under Vatnajökulls istäcke som skapat glaciärfloder vilka sköljt undan
allt i sin väg. Ni stannar till vid glaciärlagunen Jökulsárlón vid Vatnajökulls fot. Här flyter isberg som
lossat från glaciären omkring och hela vyn är sagolik. Ni har möjlighet att ta en kortare båttur på
glaciärlagunen bland isbergen (mot avgift).
Ni övernattar i området kring staden Höfn i närheten.

Jökulsarlon

Dag 4: Höfn - Egilssta ir 
Resan fortsätter norröver längs de östra fjordarna med sina små fiskebyar och branta sluttningar. Ni
åker genom passet Almannaskar  till byarna Djúpivogur och Brei dalsvík. Vid Stö varfjör ur kan ni
besöka en välkänd och intressant utställning med stenar från Island som en kvinna i byn samlat på sig
under sin levnad. Övernattning i området kring Egilssta ir.

Hvalnes

Dag 5: Egilssta ir - M vatn 
På morgonen kör ni genom det öde höglandet Mö rudalur till det mäktiga vattenfallet Dettifoss, som är
Islands mest kraftfulla. Fallhöjden är 44 meter. Ni fortsätter till Ásbyrgi, en hästskoformat förkastning,
som enligt legenden är ett avtryck från Odens åttafotade häst Sleipner. Ni kör längs den vackra
kuststräckan vid halvön Tjörnes till den charmiga fiskebyn Húsavík, och övernattar i området.
 

Dettifoss

Dag 6: Myvatn - Varmahlí  
Dagen tillbringas i området kring sjön M vatn, som är ett av Islands mest fascinerande områden. Här
väntar fantastiska vulkaniska formationer, geotermisk aktivitet och så själva sjön, med sin varierade
flora och fauna. Ni kan besöka de skruvade lavaformationerna vid Dimmuborgir och utforska kratarna
vid Skútusta ir. Här finns också Krafla, där ett vulkanutbrott ägde rum så sent som 1984.

I området finns också ett bad som påminner om den Blå lagunen, som är väl värt ett besök av dom
som söker lite avkoppling efter några dagar på strapatser. Från M vatn kör ni norrut mot Varmahlí
och passerar vattenfallet Go afoss och Akureyri, Islands andra stad. Ni övernattar i området kring
Varmahlí .

M vatn

Dag 7: Varmahlí  - Reykjavik 
Ni fortsätter längs ringvägen mot Reykjavik och kör över passet Holtavör urhei i mot sydvästra Island
och Reykjavik. I Borgafjör ur passerar ni det vackra vattenfallet Hraunfossar. Ni passerar även byn
Reykholt där skalden Snorre Sturlason bodde och Islands största varma källa Deildartunguhver.

Sista biten mot Reykjavik finns det två vägar att välja mellan. Antingen åker ni genom tunneln
Hvalfjör ur eller längs med fjorden med samma namn. Vid Hvalfjör ur (valfjorden) fanns en viktig
amerikansk marinbas under andra världskriget. Ni övernattar i Reykjavik.

Hraunfossar

Dag 8: Hemresa 
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen
på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
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Island runt, 10 nätter
Ni följer "ringvägen" - riksväg 1, som löper runt Island. Praktiskt taget varje
timme upplever du 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.
 
Längs vägen passerar ni många av den isländska naturens alla extrema, vackra och
fascinerande sevärdheter. Den här resan har samma rutt som Island runt, 7 nätter men ger er
mer tid ute på vägarna och i Reykjavik.
 
Garanterade avgångar 2010:
Maj - Sept, dagligen, direktflyg från Stockholm och Köpenhamn.
Juni - Aug, söndagar, direktflyg från Göteborg.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter
* Boende 10 nätter inkl. frukost (2 n i Reykjavik och 8 n på landsbygden)
* Hyrbil i 10 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr till boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc)
* Servicenummer på Island. Om frågor dyker upp under resan finns ett service nummer att ringa.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende med rummen har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet att uppgradera till andra biltyper. 
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 280 SEK.
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige.

Beskrivning dag för dag

 
Dag 1: Ankomst till Island - Blå lagunen -
Selfoss
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.

Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
En god start på er islandsvistelse är att åka till det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu. Efter det kör ni till Selfoss för
övernattning de första två nätterna.
 

Dag 2: Selfoss - Gyllene Cirkeln - Selfoss
Den här dagen besöker ni några av de mest intressanta och välkända sevärdheterna på Island. Första
stoppet längs vägen är Thingvellirs Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har
en fascinerande geologi.

Ni fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Alldeles i närheten av Geysirområdet hittar ni det
majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända av Islands många vackra
vattenfall. Ni besöker även den vulkaniska kratern Kerid, och det historiskt intressanta Skalholt. Ni
återvänder till Selfoss för kvällens övernattning.
 

Strokkur vid Geysir

ISLAND RUNT 10 NÄTTER · SID 1/3 HYRBILSRESOR MED BOENDE

VULKAN RESOR AB · Tel 08 – 612 43 70 · Tel 031 – 46 10 65 · Tel 090 – 12 95 50            www.vulkanresor.se

HYRBILSRESORHYRBILSRESOR



Dag 3: Selfoss - Kirkjubaejarklaustur
Ni åker söderut och ner mot den södra kusten där ni passerar vattenfallen Seljalandsfoss och
Skógarfoss, två stopp som inte bör missas. Vid Seljalandsfoss kan ni ta er in bakom vattefallet, och vid
Skógar hittar ni ett intressant museum som visar upp det historiska Island. Ni åker mot byn Vik och kan
om ni har tid under eftermiddagen besöka de vackra klipporna vid Dyrhólaey som är rikt befolkad av
lunnefåglar. Lunnefåglarna kan ses fram till mitten av Augusti, innan de försvunnit ut till sjöss, men
Dyrhólaey är väl värt ett besök även efter detta.

Från Vik åker ni genom slätten M rdalssandur och passerar det karga lavafältet Eldhraun. Det går
även att runda Eldhraun i söder och passera det avsides belägna jordbruksområdet Medalland innan
ni åter kommer till huvudvägen vid byn Kirkjubaejarklaustur, där ni övernattar.
 Lunnefåglar

Dag 4: Kirkjubaejarklaustur - Höfn
Ni fortsätter över det magnifika floddeltat Skeidarársandur, där ni ser spåren från hur vulkanutbrott
under Vatnajökulls istäcke skapat glaciärfloder som sköljt undan allt i sin väg.
 
Ni når snart Skaftafells nationalpark intill glaciären Vatnajökull, Europas största glaciär med Islands
högsta bergstopp Hvannadalshnúkur (2119 meter över havet). Här möter ni också underskön natur
med frodig växtlighet, sotsvarta jökeltungor sida vid sida med glaciären. Vid Vatnajökulls fot finns
glaciärlagunen Jökulsárlón. Här flyter isberg som lossat från glaciären omkring och hela vyn är sagolik.
I glaciärtungorna träder den tusenåriga ismassan fram i sin rena, klarblå färg. Från lagunen rinner en
cirka en km lång flod ut i Atlanten. Har du tur får du se nyfikna sälar sticka upp sina huvuden i
bränningarna. Ni har möjlighet att ta en kortare båttur på glaciärlagunen bland isbergen (mot avgift). Ni
fortsätter till byn Höfn för övernattning.
 

Jökulsárlon

Dag 5: Höfn - Egilssta ir
Ni fortsätter längs kusten och passerar små fiskesamhällen som Djúpivogur. Kustlandskapet skiftar
ansikte och övergår till branta bergssidor och avgrundsdjupa fjordar, där raukliknande formationer
avtecknar sig som statyer mot himlen. För att komma till Egilsstadir väljer ni antingen "fjordrundan "
där ni passerar fiskebyar som Berufjördur, Breiddalsvík, Stödvarfjördur, Fáskrúdsfjördur och
Reydarfjördur - eller huvudvägen över högfjällspasset Breiddalsheidi.
Övernattning i Egilsstadir, östlandets handelscentrum.
 

Hvalnes

Dag 6: Egilssta ir - M vatn 
På morgonen kör ni genom Jökuldalur, genombruten av en strid glaciärflod. Därefter väntar enorma
svarta lavavidder, som leder tanken till landskapet på månen. Ni åker till det mäktiga vattenfallet
Dettifoss, som är Islands mest kraftfulla, med fallhöjden på 44 meter. Ni kör vidare längs den vackra
kuststräckan vid halvön Tjörnes via den charmiga fiskebyn Húsavík för att sedan svänga mot M vatn
för övernattning där.
 

Myvatn

Dag 7: M vatn
Dagen tillbringas i naturreservatet kring sjön M vatn, som är ett av Islands mest fascinerande
områden. Här väntar fantastiska vulkaniska formationer, geotermisk aktivitet och så själva sjön, med
sin varierade flora och fauna. Här finns kratern Krafla, där ett vulkanutbrott ägde rum så sent som
1984 och den gigantiska explosionskratern Hverfjall samt varmvattengrottan Grjótagjá.
Ni övernattar i området kring Myvatn. 
 

Krafla

Dag 8: M vatn - Varmahlid
Er andra dag i Myvatn-området kan ni besöka de skruvade lavaformationerna vid Dimmuborgir och
utforska kratarna vid Skútusta ir. I området finns också ett bad som påminner om den Blå lagunen,
som är väl värt ett besök från dom som söker lite avkoppling efter några dagar på strapatser. Från
M vatn passerar ni vattenfallet Godafoss på vägen och Islands andra stad Akureyri, för att sedan
övernatta i Varmahlid.
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Dag 9: Varmahlid - Reykjavík
Ni åker genom det historiska Borgarnes-området och Reykholt där skalden Snorre Sturlason bodde.
Passa på att besöka kulturcentret Snorrastofa i Reykholt eller Egil Skallagrimssons gård Borg vid
Borgarnes. I närheten finns också en av världens vattenrikaste varmvattenkällor, Deildartunguhver.
Källan slungar ut ungefär 180 liter kokande vatten per sekund. Längs riksväg 1 fortsätter färden till
Kjalarnes och vidare till Reykjavík. Sista biten mot Reykjavik finns två vägar att välja mellan. Antingen
åker ni genom tunneln Hvalfjör ur eller längs med fjorden med samma namn. Vid Hvalfjör ur
(valfjorden) fanns en viktig amerikansk marinbas under andra världskriget. Ni övernattar de 2 sista
nätterna i Reykjavik. 

Hraunfossar

Dag 10: Reykjavík
Heldag i Reykjavík där ni utforskar staden på egen hand, eller egna utfärder i huvudstadens omnejd.
 

Dag 11: Hemresa: Reykjavik-Keflavik
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen. Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar
bilen på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa. 
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Dag 3: Selfoss - Kirkjubaejarklaustur
Ni åker söderut och ner mot den södra kusten där ni passerar vattenfallen Seljalandsfoss och
Skógarfoss, två stopp som inte bör missas. Vid Seljalandsfoss kan ni ta er in bakom vattefallet, och vid
Skógar hittar ni ett intressant museum som visar upp det historiska Island. Ni åker mot byn Vik och kan
om ni har tid under eftermiddagen besöka de vackra klipporna vid Dyrhólaey som är rikt befolkad av
lunnefåglar. Lunnefåglarna kan ses fram till mitten av Augusti, innan de försvunnit ut till sjöss, men
Dyrhólaey är väl värt ett besök även efter detta.

Från Vik åker ni genom slätten M rdalssandur och passerar det karga lavafältet Eldhraun. Det går
även att runda Eldhraun i söder och passera det avsides belägna jordbruksområdet Medalland innan
ni åter kommer till huvudvägen vid byn Kirkjubaejarklaustur, där ni övernattar.
 Lunnefåglar

Dag 4: Kirkjubaejarklaustur - Höfn
Ni fortsätter över det magnifika floddeltat Skeidarársandur, där ni ser spåren från hur vulkanutbrott
under Vatnajökulls istäcke skapat glaciärfloder som sköljt undan allt i sin väg.
 
Ni når snart Skaftafells nationalpark intill glaciären Vatnajökull, Europas största glaciär med Islands
högsta bergstopp Hvannadalshnúkur (2119 meter över havet). Här möter ni också underskön natur
med frodig växtlighet, sotsvarta jökeltungor sida vid sida med glaciären. Vid Vatnajökulls fot finns
glaciärlagunen Jökulsárlón. Här flyter isberg som lossat från glaciären omkring och hela vyn är sagolik.
I glaciärtungorna träder den tusenåriga ismassan fram i sin rena, klarblå färg. Från lagunen rinner en
cirka en km lång flod ut i Atlanten. Har du tur får du se nyfikna sälar sticka upp sina huvuden i
bränningarna. Ni har möjlighet att ta en kortare båttur på glaciärlagunen bland isbergen (mot avgift). Ni
fortsätter till byn Höfn för övernattning.
 

Jökulsárlon

Dag 5: Höfn - Egilssta ir
Ni fortsätter längs kusten och passerar små fiskesamhällen som Djúpivogur. Kustlandskapet skiftar
ansikte och övergår till branta bergssidor och avgrundsdjupa fjordar, där raukliknande formationer
avtecknar sig som statyer mot himlen. För att komma till Egilsstadir väljer ni antingen "fjordrundan "
där ni passerar fiskebyar som Berufjördur, Breiddalsvík, Stödvarfjördur, Fáskrúdsfjördur och
Reydarfjördur - eller huvudvägen över högfjällspasset Breiddalsheidi.
Övernattning i Egilsstadir, östlandets handelscentrum.
 

Hvalnes

Dag 6: Egilssta ir - M vatn 
På morgonen kör ni genom Jökuldalur, genombruten av en strid glaciärflod. Därefter väntar enorma
svarta lavavidder, som leder tanken till landskapet på månen. Ni åker till det mäktiga vattenfallet
Dettifoss, som är Islands mest kraftfulla, med fallhöjden på 44 meter. Ni kör vidare längs den vackra
kuststräckan vid halvön Tjörnes via den charmiga fiskebyn Húsavík för att sedan svänga mot M vatn
för övernattning där.
 

Myvatn

Dag 7: M vatn
Dagen tillbringas i naturreservatet kring sjön M vatn, som är ett av Islands mest fascinerande
områden. Här väntar fantastiska vulkaniska formationer, geotermisk aktivitet och så själva sjön, med
sin varierade flora och fauna. Här finns kratern Krafla, där ett vulkanutbrott ägde rum så sent som
1984 och den gigantiska explosionskratern Hverfjall samt varmvattengrottan Grjótagjá.
Ni övernattar i området kring Myvatn. 
 

Krafla

Dag 8: M vatn - Varmahlid
Er andra dag i Myvatn-området kan ni besöka de skruvade lavaformationerna vid Dimmuborgir och
utforska kratarna vid Skútusta ir. I området finns också ett bad som påminner om den Blå lagunen,
som är väl värt ett besök från dom som söker lite avkoppling efter några dagar på strapatser. Från
M vatn passerar ni vattenfallet Godafoss på vägen och Islands andra stad Akureyri, för att sedan
övernatta i Varmahlid.
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Dag 9: Varmahlid - Reykjavík
Ni åker genom det historiska Borgarnes-området och Reykholt där skalden Snorre Sturlason bodde.
Passa på att besöka kulturcentret Snorrastofa i Reykholt eller Egil Skallagrimssons gård Borg vid
Borgarnes. I närheten finns också en av världens vattenrikaste varmvattenkällor, Deildartunguhver.
Källan slungar ut ungefär 180 liter kokande vatten per sekund. Längs riksväg 1 fortsätter färden till
Kjalarnes och vidare till Reykjavík. Sista biten mot Reykjavik finns två vägar att välja mellan. Antingen
åker ni genom tunneln Hvalfjör ur eller längs med fjorden med samma namn. Vid Hvalfjör ur
(valfjorden) fanns en viktig amerikansk marinbas under andra världskriget. Ni övernattar de 2 sista
nätterna i Reykjavik. 

Hraunfossar

Dag 10: Reykjavík
Heldag i Reykjavík där ni utforskar staden på egen hand, eller egna utfärder i huvudstadens omnejd.
 

Dag 11: Hemresa: Reykjavik-Keflavik
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen. Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar
bilen på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa. 
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Södra Island, 4/5 nätter
På södra Island hittar ni många av Islands mest kända sevärdheter. Färden
kantas av intressanta naturupplevelser som majestätiska vattenfall, varma
källor, glaciär och vulkaner.

Detta är en fullspäckad resa för er som på kort tid vill uppleva fascinerande natur och
samtidigt få tid till att utforska Reykjavík.
 
Garanterade avgångar 2010: April - Oktober, dagligen.
Direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter
* Boende 4 eller 5 nätter inkl. frukost (3 n på landsbygden, 1/2 n i Reykjavik)
* Hyrbil i 4 eller 5 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc)
* Servicenummer på Island. Om frågor dyker upp under resan finns ett service nummer att ringa.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende med rummen har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet att uppgradera till andra biltyper. 
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 280 SEK
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige.
 

Beskrivning dag för dag

 

Dag 1: Ankomst till Island – Blå lagunen
–Selfoss 
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.

Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
En god start på er islandsvistelse är att åka till det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu.

Efter badet kör ni vidare söderut för er första
övernattning. Övernattning i byn Selfoss, eller i
närheten. 
 
(Om ni istället vill ha första natten i Reykjavik, så
meddela oss det vid bokningstillfället).

Dag 2:  Selfoss – Thingvellir – Gullfoss/Geysir – Keri  –  Hella/Hvolsvöllur
Den här dagen kör ni först nordväst och sedan söderut, och längs vägen passerar ni några av de mest
intressanta och välkända sevärdheterna på Island. Första stoppet längs vägen är Thingvellirs
Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har en fascinerande geologi.
 
Ni fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Alldeles i närheten av Geysirområdet hittar ni det
majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända av Islands många vackra
vattenfall.

Om tid finns rekommenderas även ett besök vid vulkan kratern Keri  samt den historiska platsen
Skálholt. Övernattning i Hell/Hvolsvöllur området. Thingvellir
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Dag 3: Hella/Hvolsvöllur – Seljalandsfoss – Skógar –  Dyrhólaey – Kirkjubæjarklaustur
Från Hella svänger ni söderut ner mot kusten, där ni passerar vattenfallen Seljalandsfoss och
Skógarfoss, två stopp som inte bör missas. Vid Seljalandsfoss kan ni ta er in bakom vattefallet, och vid
Skógar hittar ni även ett intressant museum som visar upp Island från förr.

Skogarfoss

Om ni har tid under eftermiddagen och kvällen kan ni åka till de vackra klipporna vid naturreservatet
Dyrhólaey - där havets rand möter vulkanisk sandslätt. Här häckar tusentals sjöfåglar, bla den
berömda lunnefågeln. Lunnefåglarna kan ses fram till mitten av Augusti, innan de försvunnit ut till
sjöss, men Dyrhólaey är väl värt ett besök även utan lunnefåglar.

Från Vik åker ni över slätten av svart sand, M rdalssandur, och passerar sedan det karga lavafältet
Eldhraunn (lava av eld) innan ni når samhället Kirkjubæjarklaustur.

Vik

Dag 4: Kirkjubæjarklaustur – (Skaftafell) –  Reykjavík 
Idag ska ni köra tillbaka till Reykjavik. Det är cirka 260 km till Reykjavik. På vägen tillbaka finns andra
intressant platser att besöka, till exempel Stokkseyri och Eyrarbakki innan ni åker in till Reykjavik.

För de som vill utnyttja denna dag maximalt (på sommaren när det är ljust) är det möjligt att först
fortsätta åka österut över Skei arársandur där ni har utsökt utsikt över Vatnajökull, Europas största
glaciär. Vid Skei arársandur ser ni spåren från vulkanutbrott under Vatnajökulls istäcke som skapat
glaciärfloder vilka sköljt undan allt i sin väg. Fortsätt sedan till Skaftafell, naturreservat sedan 1968 och
en av Islands vackraste platser. Området ligger vid foten av Vatnajökull, Islands och Europas största
glaciär. Avståndet till Reykjavik från Skaftafell cirka 330 km.  

Vatnajökull

Dag 5: Reykjavik (endast resor om 5 nätter)
Heldag i Reykjavík där ni utforskar staden på egen hand, eller egna utfärder i huvudstadens omnejd.

Reykjavik

Sista dagen: Hemresa Reykjavik - Keflavik
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen på
Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
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Södra Island, 4/5 nätter
På södra Island hittar ni många av Islands mest kända sevärdheter. Färden
kantas av intressanta naturupplevelser som majestätiska vattenfall, varma
källor, glaciär och vulkaner.

Detta är en fullspäckad resa för er som på kort tid vill uppleva fascinerande natur och
samtidigt få tid till att utforska Reykjavík.
 
Garanterade avgångar 2010: April - Oktober, dagligen.
Direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter
* Boende 4 eller 5 nätter inkl. frukost (3 n på landsbygden, 1/2 n i Reykjavik)
* Hyrbil i 4 eller 5 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc)
* Servicenummer på Island. Om frågor dyker upp under resan finns ett service nummer att ringa.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende med rummen har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet att uppgradera till andra biltyper. 
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 280 SEK
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige.
 

Beskrivning dag för dag

 

Dag 1: Ankomst till Island – Blå lagunen
–Selfoss 
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.

Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
En god start på er islandsvistelse är att åka till det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu.

Efter badet kör ni vidare söderut för er första
övernattning. Övernattning i byn Selfoss, eller i
närheten. 
 
(Om ni istället vill ha första natten i Reykjavik, så
meddela oss det vid bokningstillfället).

Dag 2:  Selfoss – Thingvellir – Gullfoss/Geysir – Keri  –  Hella/Hvolsvöllur
Den här dagen kör ni först nordväst och sedan söderut, och längs vägen passerar ni några av de mest
intressanta och välkända sevärdheterna på Island. Första stoppet längs vägen är Thingvellirs
Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har en fascinerande geologi.
 
Ni fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Alldeles i närheten av Geysirområdet hittar ni det
majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända av Islands många vackra
vattenfall.

Om tid finns rekommenderas även ett besök vid vulkan kratern Keri  samt den historiska platsen
Skálholt. Övernattning i Hell/Hvolsvöllur området. Thingvellir
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Dag 3: Hella/Hvolsvöllur – Seljalandsfoss – Skógar –  Dyrhólaey – Kirkjubæjarklaustur
Från Hella svänger ni söderut ner mot kusten, där ni passerar vattenfallen Seljalandsfoss och
Skógarfoss, två stopp som inte bör missas. Vid Seljalandsfoss kan ni ta er in bakom vattefallet, och vid
Skógar hittar ni även ett intressant museum som visar upp Island från förr.

Skogarfoss

Om ni har tid under eftermiddagen och kvällen kan ni åka till de vackra klipporna vid naturreservatet
Dyrhólaey - där havets rand möter vulkanisk sandslätt. Här häckar tusentals sjöfåglar, bla den
berömda lunnefågeln. Lunnefåglarna kan ses fram till mitten av Augusti, innan de försvunnit ut till
sjöss, men Dyrhólaey är väl värt ett besök även utan lunnefåglar.

Från Vik åker ni över slätten av svart sand, M rdalssandur, och passerar sedan det karga lavafältet
Eldhraunn (lava av eld) innan ni når samhället Kirkjubæjarklaustur.

Vik

Dag 4: Kirkjubæjarklaustur – (Skaftafell) –  Reykjavík 
Idag ska ni köra tillbaka till Reykjavik. Det är cirka 260 km till Reykjavik. På vägen tillbaka finns andra
intressant platser att besöka, till exempel Stokkseyri och Eyrarbakki innan ni åker in till Reykjavik.

För de som vill utnyttja denna dag maximalt (på sommaren när det är ljust) är det möjligt att först
fortsätta åka österut över Skei arársandur där ni har utsökt utsikt över Vatnajökull, Europas största
glaciär. Vid Skei arársandur ser ni spåren från vulkanutbrott under Vatnajökulls istäcke som skapat
glaciärfloder vilka sköljt undan allt i sin väg. Fortsätt sedan till Skaftafell, naturreservat sedan 1968 och
en av Islands vackraste platser. Området ligger vid foten av Vatnajökull, Islands och Europas största
glaciär. Avståndet till Reykjavik från Skaftafell cirka 330 km.  

Vatnajökull

Dag 5: Reykjavik (endast resor om 5 nätter)
Heldag i Reykjavík där ni utforskar staden på egen hand, eller egna utfärder i huvudstadens omnejd.

Reykjavik

Sista dagen: Hemresa Reykjavik - Keflavik
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen på
Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
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Reykjavik och södra Island, 7 nätter
Den här resan kombinerar naturupplevelser med gott om tid att utforska
Reykjaviks utbud och puls. Resan börjar på södra Island, där hittar ni
många av Islands mest kända sevärdheter, som den Blå Lagunen,
majestätiska vattenfall, varma källor, glaciär och vulkaner. Sista tre nätterna tillbringar ni i
Reykjavik, som har ett blomstrande och varierat utbud av kultur, shopping och nattliv.

Till skillnad från de kortare Södra Island turerna, 4 nätter och 5 nätter, där övernattningsstället
byts varje natt, har man på denna resa stället sin bas i Hvollsvöllar (4n) och i Reykjavik (3n),
och därifrån görs dagsutflykter.
 
Garanterade avgångar 2010:
Maj - Sept, dagligen - direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo
Juni - Aug, onsdagar och fredagar - direktflyg från Göteborg

I paketet ingår

* Flyg t/r Island inkl. skatter
* Boende 7 nätter inkl. frukost (3 n i Reykjavik och 4 n i Hvolsvöllur)
* Hyrbil i 7 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc)
* Servicenummer på Island. Om frågor dyker upp under resan finns ett service nummer att ringa.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende med rummen har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet att uppgradera till andra biltyper. 
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 280 SEK
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige.
  

Beskrivning dag för dag

 

Dag 1: Ankomst till Island – Hvolsvöllur
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.
Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
Ni åker över Hellisheidi och genom Selfoss för er
första natt på Island med övernattning i Hvolsvöllur.

Dag 2: Hvolsvöllur - Gyllene Cirkeln - Hvolsvöllur
Den här dagen passerar ni några av de mest intressanta och välkända sevärdheterna på Island. Ert
första stopp är det majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända av Islands
många vackra vattenfall. Ni fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där
Strokkur, den mest aktiva av gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Alldeles i närheten
finns Thingvellirs Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har en fascinerande
geologi. Om tid finns rekommenderas även ett besök vid vulkan kratern Keri  samt den historiska
platsen Skálholt. Ni återvänder till Hvolsvöllur för övernattning.

Gullfoss
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Dag 3: Hvolsvöllur - Vik - Kirkjubaejarklaustur - Hvolsvöllur
Ni åker söderut längs kusten, där ni passerar vattenfallen Seljarlandsfoss och Skógarfoss, två stopp
som inte bör missas. Vid Seljarlandsfoss kan ni ta er in bakom vattefallet, och vid Skógar hittar ni även
ett intressant museum som visar upp Island från förr.

Om ni har tid under eftermiddagen och kvällen kan ni åka till de vackra klipporna vid naturreservatet
Dyrhólaey - där havets rand möter vulkanisk sandslätt. Här häckar tusentals sjöfåglar, bla den
berömda lunnefågeln. Lunnefåglarna kan ses fram till mitten av Augusti, innan de försvunnit ut till
sjöss, men Dyrhólaey är väl värt ett besök även utan lunnefåglar.

Från Vik åker ni över slätten av svart sand, M rdalssandur, och passerar sedan det karga lavafältet
Eldhraunn (lava av eld) innan ni når samhället Kirkjubæjarklaustur. Ni återvänder till Hvolsvöllur för
övernattning.

Sejlarlandsfoss

Dag 4: Hvolsvöllur - aktiviteter
Den här dagen är öppen för avkoppling och olika aktiviteter i närheten av Hvolsvöllur. Ni kan till
exempel ta en ridtur med start på Hestheimars ridcentrum, nära byn. Ni kan också åka upp till
glaciären Myrdalsjökull, där ni kan göra en guidad rundvandring på glaciären - eller åka snöskoter på
den. Det finns även dagliga bussturer till dalen Thorsmörk, där ni kan uppleva Island "off the road". Ni
bor ännu en natt i Hvolsvöllur.

Thorsmörk

Dag 5: Hvolsvöllur Grindavik – Blå lagunen – Reykjavík
På vägen mot Reykjavik kör ni via Reykjaneshalvön, där ni passerar små fiskebyar som Stokkseyri,
Eyrabakki och Grindavik. Härifrån är det nära till den berömda Blå Lagunen, en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu.

Efter det kör ni vidare till Reykjavík för övernattning. Ni har tillfälle att utforska Reykjavik på egen hand
under dagen/kvällen.

Blå Lagunen

Dag 6: Reykjavik
Heldag i Reykjavík där ni utforskar staden på egen hand, eller egna utfärder i huvudstadens omnejd.

Reykjavik

Dag 7: Reykjavik
Heldag i Reykjavík där ni utforskar staden på egen hand, eller egna utfärder i huvudstadens omnejd.

Reykjavik

Dag 8: Hemresa Reykjavik - Keflavik
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
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Reykjavik och södra Island, 7 nätter
Den här resan kombinerar naturupplevelser med gott om tid att utforska
Reykjaviks utbud och puls. Resan börjar på södra Island, där hittar ni
många av Islands mest kända sevärdheter, som den Blå Lagunen,
majestätiska vattenfall, varma källor, glaciär och vulkaner. Sista tre nätterna tillbringar ni i
Reykjavik, som har ett blomstrande och varierat utbud av kultur, shopping och nattliv.

Till skillnad från de kortare Södra Island turerna, 4 nätter och 5 nätter, där övernattningsstället
byts varje natt, har man på denna resa stället sin bas i Hvollsvöllar (4n) och i Reykjavik (3n),
och därifrån görs dagsutflykter.
 
Garanterade avgångar 2010:
Maj - Sept, dagligen - direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo
Juni - Aug, onsdagar och fredagar - direktflyg från Göteborg

I paketet ingår

* Flyg t/r Island inkl. skatter
* Boende 7 nätter inkl. frukost (3 n i Reykjavik och 4 n i Hvolsvöllur)
* Hyrbil i 7 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc)
* Servicenummer på Island. Om frågor dyker upp under resan finns ett service nummer att ringa.
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende med rummen har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass A: Toyota Yaris (5-dörrar). Möjlighet att uppgradera till andra biltyper. 
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om 280 SEK
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige.
  

Beskrivning dag för dag

 

Dag 1: Ankomst till Island – Hvolsvöllur
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.
Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
Ni åker över Hellisheidi och genom Selfoss för er
första natt på Island med övernattning i Hvolsvöllur.

Dag 2: Hvolsvöllur - Gyllene Cirkeln - Hvolsvöllur
Den här dagen passerar ni några av de mest intressanta och välkända sevärdheterna på Island. Ert
första stopp är det majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända av Islands
många vackra vattenfall. Ni fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där
Strokkur, den mest aktiva av gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Alldeles i närheten
finns Thingvellirs Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har en fascinerande
geologi. Om tid finns rekommenderas även ett besök vid vulkan kratern Keri  samt den historiska
platsen Skálholt. Ni återvänder till Hvolsvöllur för övernattning.

Gullfoss
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Dag 3: Hvolsvöllur - Vik - Kirkjubaejarklaustur - Hvolsvöllur
Ni åker söderut längs kusten, där ni passerar vattenfallen Seljarlandsfoss och Skógarfoss, två stopp
som inte bör missas. Vid Seljarlandsfoss kan ni ta er in bakom vattefallet, och vid Skógar hittar ni även
ett intressant museum som visar upp Island från förr.

Om ni har tid under eftermiddagen och kvällen kan ni åka till de vackra klipporna vid naturreservatet
Dyrhólaey - där havets rand möter vulkanisk sandslätt. Här häckar tusentals sjöfåglar, bla den
berömda lunnefågeln. Lunnefåglarna kan ses fram till mitten av Augusti, innan de försvunnit ut till
sjöss, men Dyrhólaey är väl värt ett besök även utan lunnefåglar.

Från Vik åker ni över slätten av svart sand, M rdalssandur, och passerar sedan det karga lavafältet
Eldhraunn (lava av eld) innan ni når samhället Kirkjubæjarklaustur. Ni återvänder till Hvolsvöllur för
övernattning.

Sejlarlandsfoss

Dag 4: Hvolsvöllur - aktiviteter
Den här dagen är öppen för avkoppling och olika aktiviteter i närheten av Hvolsvöllur. Ni kan till
exempel ta en ridtur med start på Hestheimars ridcentrum, nära byn. Ni kan också åka upp till
glaciären Myrdalsjökull, där ni kan göra en guidad rundvandring på glaciären - eller åka snöskoter på
den. Det finns även dagliga bussturer till dalen Thorsmörk, där ni kan uppleva Island "off the road". Ni
bor ännu en natt i Hvolsvöllur.

Thorsmörk

Dag 5: Hvolsvöllur Grindavik – Blå lagunen – Reykjavík
På vägen mot Reykjavik kör ni via Reykjaneshalvön, där ni passerar små fiskebyar som Stokkseyri,
Eyrabakki och Grindavik. Härifrån är det nära till den berömda Blå Lagunen, en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen
finns även en inomhuslagun och en geotermisk bastu.

Efter det kör ni vidare till Reykjavík för övernattning. Ni har tillfälle att utforska Reykjavik på egen hand
under dagen/kvällen.

Blå Lagunen

Dag 6: Reykjavik
Heldag i Reykjavík där ni utforskar staden på egen hand, eller egna utfärder i huvudstadens omnejd.

Reykjavik

Dag 7: Reykjavik
Heldag i Reykjavík där ni utforskar staden på egen hand, eller egna utfärder i huvudstadens omnejd.

Reykjavik

Dag 8: Hemresa Reykjavik - Keflavik
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
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Isländska höglandet, 10 nätter
Det karga Isländska höglandet brukar kallas för "Europas sista vildmark".
Den här resan tar dig längs de urgamla lederna över höglandet, över Kjölur
och in till Landmannalaugar, vägar som sällan sällan körs av andra.
 
Du upplever platser som ligger riktigt avsides, omgivet av den variationsrika och magnifika
naturen. Själva färden är en utmaning och upplevelse i sig, när du korsar glaciärbäckar utan
broar!
 
Garanterade avgångar 2010: 25 Juni - 31 Augusti; dagligen
Dagligen - från Stockholm och Köpenhamn
Onsdag och söndag - från Göteborg

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter
* Boende 10 nätter inkl. frukost (2 n i Reykjavik och 8 n på landsbygden)
* 4-hjulsdriven jeep (Suzuki Grand Vitara 4WD) i 10 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr till boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc)
* Servicenummer på Island (om frågor dyker upp när ni är på plats).
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende med rummen har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass G: Suzuki Grand Vitara 4WD. Möjlighet finns att uppgradera till andra biltyper. 
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om ca 280 SEK
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige. 
 

Beskrivning dag för dag

 

 

Dag 1: Ankomst till Island – Blå lagunen
–Reykjavík
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.

Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
En god start på er islandsvistelse är att åka till det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu.

Efter det kör ni till Reykjavík för er första
övernattning. Ni har tillfälle att utforska Reykjavik på
egen hand under dagen/kvällen beroende på vilket
flyg ni anländer med.

 

Dag 2: Reykjavík - Thingvellir - Gullfoss - Geysir - Laugarvatn
Ni kör nordväst mot området kring Gullfoss och Geysir. Första stoppet längs vägen är Thingvellirs
Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har en fascinerande geologi. Ni
fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut.

Alldeles i närheten av Geysirområdet hittar ni det majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det
kanske mest kända av Islands många vackra vattenfall. Övernattning i området.

Strokkur vid Geysir
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Dag 3: Gullfoss/Geysir - Varmahlí
Nu börjar resan genom det isländska höglandet. Ni åker längs Kjölur, en av få vägar över Islands
otillgängliga höglandsområde. Njut av den karga och fascinerande naturen tills ni kommer fram till
Hveravellir, en riktig oas mitt på höglandet. Här rymms ett fantastiskt naturligt varmt källbad från vilket
ni har utsikt över två glaciärer, Langjökull och Hofsjökull. Passa även på att gå runt och bekanta er
med de geologiska fenomenen i anslutning till Hveravellir. Ni fortsätter längs Kjölur över höglandet till
Varmahlí , för övernattning i området.

Höglandet

Dag 4: Varmahlí  – M vatn
Ni kör mot området kring Skagafjör ur, som är Islands mest välkända hästuppfödningsområde. Från
bilen ser ni med säkerhet charmerande isländshästar ute på bete. I Skagafjör ur har ni möjlighet att
besöka jordbruksmuséet i Glaumbær innan ni fortsätter mot Akureyri, Islands andra stad. Ni har
möjlighet att utforska staden med sin vackra kyrka och botaniska trädgård, innan ni fortsätter mot sjön
M vatn. Ni passerar vattenfallet Godafoss på vägen. Övernattning i området kring M vatn.

M vatn

Dag 5: M vatn
Dagen tillbringas i området kring sjön M vatn, som är ett av Islands mest fascinerande områden. Här
väntar fantastiska vulkaniska formationer, geotermisk aktivitet och så själva sjön, med sin varierade
flora och fauna. Ni kan besöka de skruvade lavaformationerna vid Dimmuborgir och utforska kratarna
vid Skútusta ir. Här finns också Krafla, där ett vulkanutbrott ägde rum så nyligt som 1984. I området
finns också ett bad som påminner om den Blå lagunen, väl värt ett besök för de som söker lite
avkoppling efter några dagar på strapatser. Ni övernattar i området.

Dettifoss

Dag 6: M vatn - Hrauneyjar
Ni kör söderut genom dalen Bár ardalur mot vattenfallet Aldeyjarfoss, som omges av intressanta
basaltstoder. Härifrån fortsätter ni söderut över den ojämna höglandsvägen som går genom den svarta
stenöknen Sprengisandur. Detta vilda höglandsområde är inte det enklaste att korsa, inte bara för att
vägen är smal, krokig och gropig utan också för att här inte finns några broar – men flera glaciärfloder
som ni måste korsa med bilen! Sträckan blir en riktigt minnesvärd och spännande upplevelse.

Landmannalaugar

Dag 7: Hrauneyjar - Reykjavík
På morgonen kör ni till Landmannalaugar, där ni kan upptäcka de färgrika ryolitbergen sida vid sida
med svarta lava och varma källor. Några av de varma källorna värmer upp floden som gör den till ett
underbart tempererat och avkopplande naturligt bad.
 
På vägen mot Reykjavik kör ni genom dalen jórsárdalur. Av många imponerande vattenfall i dalen är
Hjálparfoss och Háifoss två som utmärker sig. I den fascinerande ravinen Gjáin finns en ovanlig
vegetation, flera varma källor och väldigt speciella klippformationer. Från Islands första bebyggelse till
Heklas utbrott år 1104 fanns här ett blomstrande bondesamhälle. Hela dalen täcktes av aska efter
utbrotted, men en av de begravda bondgårdarna, Stöng, har grävts upp och står nu som modell för en
rekonstruktion av den tidens gårdar. Det finns flera fina vandringsleder i området och även ett avskilt
och romantiskt utomhusbad som inte bör missas. Ni styr vidare mot Reykjavik där ni övernattar. Hekla

Dag 8: Hemresa
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen
på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
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Isländska höglandet, 10 nätter
Det karga Isländska höglandet brukar kallas för "Europas sista vildmark".
Den här resan tar dig längs de urgamla lederna över höglandet, över Kjölur
och in till Landmannalaugar, vägar som sällan sällan körs av andra.
 
Du upplever platser som ligger riktigt avsides, omgivet av den variationsrika och magnifika
naturen. Själva färden är en utmaning och upplevelse i sig, när du korsar glaciärbäckar utan
broar!
 
Garanterade avgångar 2010: 25 Juni - 31 Augusti; dagligen
Dagligen - från Stockholm och Köpenhamn
Onsdag och söndag - från Göteborg

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. skatter
* Boende 10 nätter inkl. frukost (2 n i Reykjavik och 8 n på landsbygden)
* 4-hjulsdriven jeep (Suzuki Grand Vitara 4WD) i 10 dygn inkl. fria mil och självriskreducering (CDW).
* Detaljerad vägbeskrivning över er resrutt inklusive telefonnr till boende, tips på aktiviteter och utflykter.
* Detaljerad vägkarta över Island (1:500 000, med bensinstationer, matställen, golfbanor etc)
* Servicenummer på Island (om frågor dyker upp när ni är på plats).
 
Valbara alternativ vid bokning
* Boendestandard - Välj mellan rum med delad duch/wc, och hotellboende med rummen har privat duch/wc.
* Hyrbil - Paketet bygger på hyrbilsklass G: Suzuki Grand Vitara 4WD. Möjlighet finns att uppgradera till andra biltyper. 
 
Kostnader som betalas på plats
* Vid upphämtning av hyrbil på Keflaviks flygplats tillkommer flygplatsavgift om ca 280 SEK
* Bensinpriset på Island är ungefär samma som i Sverige. 
 

Beskrivning dag för dag

 

 

Dag 1: Ankomst till Island – Blå lagunen
–Reykjavík
Ankomst med morgonflyg eller eftermiddagsflyg.

Bilen hämtas ut vid ankomst på Keflavik flygplats.
En god start på er islandsvistelse är att åka till det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu.

Efter det kör ni till Reykjavík för er första
övernattning. Ni har tillfälle att utforska Reykjavik på
egen hand under dagen/kvällen beroende på vilket
flyg ni anländer med.

 

Dag 2: Reykjavík - Thingvellir - Gullfoss - Geysir - Laugarvatn
Ni kör nordväst mot området kring Gullfoss och Geysir. Första stoppet längs vägen är Thingvellirs
Nationalpark, ett område som är både historiskt intressant och har en fascinerande geologi. Ni
fortsätter mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut.

Alldeles i närheten av Geysirområdet hittar ni det majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det
kanske mest kända av Islands många vackra vattenfall. Övernattning i området.

Strokkur vid Geysir
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Dag 3: Gullfoss/Geysir - Varmahlí
Nu börjar resan genom det isländska höglandet. Ni åker längs Kjölur, en av få vägar över Islands
otillgängliga höglandsområde. Njut av den karga och fascinerande naturen tills ni kommer fram till
Hveravellir, en riktig oas mitt på höglandet. Här rymms ett fantastiskt naturligt varmt källbad från vilket
ni har utsikt över två glaciärer, Langjökull och Hofsjökull. Passa även på att gå runt och bekanta er
med de geologiska fenomenen i anslutning till Hveravellir. Ni fortsätter längs Kjölur över höglandet till
Varmahlí , för övernattning i området.

Höglandet

Dag 4: Varmahlí  – M vatn
Ni kör mot området kring Skagafjör ur, som är Islands mest välkända hästuppfödningsområde. Från
bilen ser ni med säkerhet charmerande isländshästar ute på bete. I Skagafjör ur har ni möjlighet att
besöka jordbruksmuséet i Glaumbær innan ni fortsätter mot Akureyri, Islands andra stad. Ni har
möjlighet att utforska staden med sin vackra kyrka och botaniska trädgård, innan ni fortsätter mot sjön
M vatn. Ni passerar vattenfallet Godafoss på vägen. Övernattning i området kring M vatn.

M vatn

Dag 5: M vatn
Dagen tillbringas i området kring sjön M vatn, som är ett av Islands mest fascinerande områden. Här
väntar fantastiska vulkaniska formationer, geotermisk aktivitet och så själva sjön, med sin varierade
flora och fauna. Ni kan besöka de skruvade lavaformationerna vid Dimmuborgir och utforska kratarna
vid Skútusta ir. Här finns också Krafla, där ett vulkanutbrott ägde rum så nyligt som 1984. I området
finns också ett bad som påminner om den Blå lagunen, väl värt ett besök för de som söker lite
avkoppling efter några dagar på strapatser. Ni övernattar i området.

Dettifoss

Dag 6: M vatn - Hrauneyjar
Ni kör söderut genom dalen Bár ardalur mot vattenfallet Aldeyjarfoss, som omges av intressanta
basaltstoder. Härifrån fortsätter ni söderut över den ojämna höglandsvägen som går genom den svarta
stenöknen Sprengisandur. Detta vilda höglandsområde är inte det enklaste att korsa, inte bara för att
vägen är smal, krokig och gropig utan också för att här inte finns några broar – men flera glaciärfloder
som ni måste korsa med bilen! Sträckan blir en riktigt minnesvärd och spännande upplevelse.

Landmannalaugar

Dag 7: Hrauneyjar - Reykjavík
På morgonen kör ni till Landmannalaugar, där ni kan upptäcka de färgrika ryolitbergen sida vid sida
med svarta lava och varma källor. Några av de varma källorna värmer upp floden som gör den till ett
underbart tempererat och avkopplande naturligt bad.
 
På vägen mot Reykjavik kör ni genom dalen jórsárdalur. Av många imponerande vattenfall i dalen är
Hjálparfoss och Háifoss två som utmärker sig. I den fascinerande ravinen Gjáin finns en ovanlig
vegetation, flera varma källor och väldigt speciella klippformationer. Från Islands första bebyggelse till
Heklas utbrott år 1104 fanns här ett blomstrande bondesamhälle. Hela dalen täcktes av aska efter
utbrotted, men en av de begravda bondgårdarna, Stöng, har grävts upp och står nu som modell för en
rekonstruktion av den tidens gårdar. Det finns flera fina vandringsleder i området och även ett avskilt
och romantiskt utomhusbad som inte bör missas. Ni styr vidare mot Reykjavik där ni övernattar. Hekla

Dag 8: Hemresa
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen
på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
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Dag 9: Klaustur – Eldgjá – Landmannalaugar – Reykjavik
Dagens höjdpunkt är Landmannalaugar – en region formad av vulkanutbrott och inlandsisen. Här får ni
uppleva ett fascinerade landskap; de färgrika ryolitbergen sida vid sida med svart lava och varma
källor. Passa på att ta ett avslappnande bad!
Er resa fortsätter sedan vidare över lavafält och ni närmare er Hekla, en av Islands mest aktiva
vulkaner. Övernattning sker nära Hvolsvöllur.

Landmannalaugar

Dag 10: Reykjavik
Under denna dag kan ni antingen välja att köra tillbaka till Reykjavik och utforska staden, eller fortsätta
till vattenfallen Seljalandsfoss och Skógarfoss. Passa på att se hur Seljalandsfoss ser ut innanför
vattnet! För den mer historieintresserade erbjuder Skógar ett museum som visar Island förr i tiden. Mer
natur finns fem kilometer öster i form av glaciären Solheimajökll. Än längre österut finns Dyrhólae och
ett rikt fågelliv med Lunnefåglarna som är speciellt intressant.
Notera att området är avstängt under parningssäsongen (till slutet av juni) och att Lunnefåglarna
lämnar land i mitten av augusti.
Övernattning i Reykjavik.

Reykjavik

Dag 11: Hemresa: Reykjavik - Keflavik flygplats
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen
på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
 
 

Privat dusch/wc - boende på hotell
Boende på väl ansedda 3-stjärniga hotell. Samtliga hotell serverar frukost och många av dem har egen
restaurang, ibland även bar. Hotellen har vanligtvis en à la carte meny under Juni-Augusti.

Rummen har privat wc och dusch eller badkar. Sängarna är bäddade och rummen är möblerade med stolar,
bord, garderob och har telefon, radio och TV, i många fall finns även tillgång till internetanslutning.

Delad dusch/wc - boende på hotell, gästhem och bondgårdar
Här bor man på hotell, bondgårdar och gästhem på landsbygden. Samtliga boenden serverar frukost. Hotellen
har ofta egen restaurang och serverar vanligtvis en à la carte meny under Juni-Augusti. Ibland finns även bar.
Gästhem har vanligtvis ett gemensamt allrum, och även ofta en liten restaurang/bar. Ibland måste man
föranmäla om man vill ha middag.

Rummen har inte egen dusch och wc, men tvättfat med varmt och kallt vatten. Istället delas dusch och wc med
andra gäster. Sängarna är bäddade och rummen är vanligtvis möblerade med garderob, stolar och bord.

 
 

Boendestandard - Hyrbilsresor med boende

Det finns två typer av boendestandard, hotellrum med privat dusch och wc samt boende i rum med delad dusch/wc.
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Island på en vecka - svensktalande
guide
En variationsrik resa som tar oss till några Islands största sevärdheter, med
fascinerande natur, spännande historia och avkopplande geotermiskt bad i
Blå Lagunen.

Vi bor bekvämt i Reykjavik och gör dagsutflykter som guidas på svenska av
en isländsk lokalguide. Under resan finns gott om tid att upptäcka Reykjavik och ta del av den
vackra stadens utbud inom kultur, shopping, restauranger och nöjesliv. Vi kan välja till extra
utflykter som låter oss forma resan efter egna intressen, till exempel ridning, valskådning och
vandring.
 
Detta är en av våra mest populära resor under sommaren.
 
Onsdag: Ankomst till Island - Välkommen!
Torsdag: Blå Lagunen
Fredag: Stadsrundtur Reykjavik
Lördag: Gyllene Cirkeln
Söndag: Saga Cirkeln
Måndag: Egna aktiviteter/utflykter
Tisdag: Egna aktiviteter/utflykter
Onsdag: Hemresa
 
Avgångar 2010:
Varje Onsdag under perioden: 2 Juni - 22 September
Direktflyg från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter.
* 7 nätter på hotell i Reykjavik, inkl. frukost.
* Välkomsttransfer till hotellet i Reykjavik (3 tim, svensktal. guide)
* Blå Lagunen inkl. inträde (3,5 tim, svensktal. guide)
* Stadsrundtur i Reykjavik (2,5 tim, svensktal. guide)
* Gyllene cirkeln (8 tim, svensktal. guide)
* Saga cirkeln (9 tim, svensktal. guide)
* Inträde nybyggarmuséet; Reykholt Saga center
* Transfer till flygplatsen vid hemresa. 
 
Valbara alternativ vid bokning
* Välj mellan: ridturer, valskådning, superjeepturer, havsfiske, samt utflykter till Myvatn och Västmannaöarna.
 

 

Beskrivning dag för dag

ONSDAG: Välkomsttransfer Keflavik flygplats - Reykjavik
 
Avgångar från Stockholm, Köpenhamn:
Ankomst till Island ca 15:30. På Keflavik flygplats möts ni av er guide och ni hälsas välkommen till
Island! Därefter åker ni transfer in till hotellet i Reykjavik. Ankomst till Reykjavik ca 16:45.
Eftermiddagen och kvällen är fri att på egen hand bekanta er med Reykjavik.
 
Avgångar från Göteborg:
Ankomst till Island ca 14:00. På Keflavik flygplats möts ni av er guide och ni hälsas välkommen till
Island! Därefter åker ni transfer in till hotellet i Reykjavik. Ankomst till Reykjavik ca 16:45.
Eftermiddagen och kvällen är fri att på egen hand bekanta er med Reykjavik.

Reykjavik

TORSDAG: Den Blå Lagunen
På förmiddagen har ni tillfälle att upptäcka Reykjavik, som lämpar sig väl för en mysig promenad,
besök på museum eller shopping. På eftermiddagen hämtas ni från ert hotell för en utflykt till den Blå
Lagunen, som ligger mitt i ett lavafält strax utanför Reykjavik. Blå Lagunen är en spa- och
badanläggning med vältempererat geotermiskt vatten året om. Vattnet har en unik sammansättning av
mineraler, silica/kvarts och alger vilket också ger vattnet dess turkosa färg.

Vattnet har en välgörande effekt på huden men ett besök i Blå Lagunen är minst lika välgörande för
sinnet. Ni återvänder till Reykjavik ca 18.30. Kvällen är fri till eget förfogande.

Blå Lagunen
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Dag 9: Klaustur – Eldgjá – Landmannalaugar – Reykjavik
Dagens höjdpunkt är Landmannalaugar – en region formad av vulkanutbrott och inlandsisen. Här får ni
uppleva ett fascinerade landskap; de färgrika ryolitbergen sida vid sida med svart lava och varma
källor. Passa på att ta ett avslappnande bad!
Er resa fortsätter sedan vidare över lavafält och ni närmare er Hekla, en av Islands mest aktiva
vulkaner. Övernattning sker nära Hvolsvöllur.

Landmannalaugar

Dag 10: Reykjavik
Under denna dag kan ni antingen välja att köra tillbaka till Reykjavik och utforska staden, eller fortsätta
till vattenfallen Seljalandsfoss och Skógarfoss. Passa på att se hur Seljalandsfoss ser ut innanför
vattnet! För den mer historieintresserade erbjuder Skógar ett museum som visar Island förr i tiden. Mer
natur finns fem kilometer öster i form av glaciären Solheimajökll. Än längre österut finns Dyrhólae och
ett rikt fågelliv med Lunnefåglarna som är speciellt intressant.
Notera att området är avstängt under parningssäsongen (till slutet av juni) och att Lunnefåglarna
lämnar land i mitten av augusti.
Övernattning i Reykjavik.

Reykjavik

Dag 11: Hemresa: Reykjavik - Keflavik flygplats
Hemresa antingen tidigt på morgonen eller på eftermiddagen.
Ni kör från Reykjavik till Keflavik (cirka 45min.) och lämnar bilen
på Keflaviks flygplats i samband med er hemresa.
 
 

Privat dusch/wc - boende på hotell
Boende på väl ansedda 3-stjärniga hotell. Samtliga hotell serverar frukost och många av dem har egen
restaurang, ibland även bar. Hotellen har vanligtvis en à la carte meny under Juni-Augusti.

Rummen har privat wc och dusch eller badkar. Sängarna är bäddade och rummen är möblerade med stolar,
bord, garderob och har telefon, radio och TV, i många fall finns även tillgång till internetanslutning.

Delad dusch/wc - boende på hotell, gästhem och bondgårdar
Här bor man på hotell, bondgårdar och gästhem på landsbygden. Samtliga boenden serverar frukost. Hotellen
har ofta egen restaurang och serverar vanligtvis en à la carte meny under Juni-Augusti. Ibland finns även bar.
Gästhem har vanligtvis ett gemensamt allrum, och även ofta en liten restaurang/bar. Ibland måste man
föranmäla om man vill ha middag.

Rummen har inte egen dusch och wc, men tvättfat med varmt och kallt vatten. Istället delas dusch och wc med
andra gäster. Sängarna är bäddade och rummen är vanligtvis möblerade med garderob, stolar och bord.

 
 

Boendestandard - Hyrbilsresor med boende

Det finns två typer av boendestandard, hotellrum med privat dusch och wc samt boende i rum med delad dusch/wc.
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Island på en vecka - svensktalande
guide
En variationsrik resa som tar oss till några Islands största sevärdheter, med
fascinerande natur, spännande historia och avkopplande geotermiskt bad i
Blå Lagunen.

Vi bor bekvämt i Reykjavik och gör dagsutflykter som guidas på svenska av
en isländsk lokalguide. Under resan finns gott om tid att upptäcka Reykjavik och ta del av den
vackra stadens utbud inom kultur, shopping, restauranger och nöjesliv. Vi kan välja till extra
utflykter som låter oss forma resan efter egna intressen, till exempel ridning, valskådning och
vandring.
 
Detta är en av våra mest populära resor under sommaren.
 
Onsdag: Ankomst till Island - Välkommen!
Torsdag: Blå Lagunen
Fredag: Stadsrundtur Reykjavik
Lördag: Gyllene Cirkeln
Söndag: Saga Cirkeln
Måndag: Egna aktiviteter/utflykter
Tisdag: Egna aktiviteter/utflykter
Onsdag: Hemresa
 
Avgångar 2010:
Varje Onsdag under perioden: 2 Juni - 22 September
Direktflyg från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter.
* 7 nätter på hotell i Reykjavik, inkl. frukost.
* Välkomsttransfer till hotellet i Reykjavik (3 tim, svensktal. guide)
* Blå Lagunen inkl. inträde (3,5 tim, svensktal. guide)
* Stadsrundtur i Reykjavik (2,5 tim, svensktal. guide)
* Gyllene cirkeln (8 tim, svensktal. guide)
* Saga cirkeln (9 tim, svensktal. guide)
* Inträde nybyggarmuséet; Reykholt Saga center
* Transfer till flygplatsen vid hemresa. 
 
Valbara alternativ vid bokning
* Välj mellan: ridturer, valskådning, superjeepturer, havsfiske, samt utflykter till Myvatn och Västmannaöarna.
 

 

Beskrivning dag för dag

ONSDAG: Välkomsttransfer Keflavik flygplats - Reykjavik
 
Avgångar från Stockholm, Köpenhamn:
Ankomst till Island ca 15:30. På Keflavik flygplats möts ni av er guide och ni hälsas välkommen till
Island! Därefter åker ni transfer in till hotellet i Reykjavik. Ankomst till Reykjavik ca 16:45.
Eftermiddagen och kvällen är fri att på egen hand bekanta er med Reykjavik.
 
Avgångar från Göteborg:
Ankomst till Island ca 14:00. På Keflavik flygplats möts ni av er guide och ni hälsas välkommen till
Island! Därefter åker ni transfer in till hotellet i Reykjavik. Ankomst till Reykjavik ca 16:45.
Eftermiddagen och kvällen är fri att på egen hand bekanta er med Reykjavik.

Reykjavik

TORSDAG: Den Blå Lagunen
På förmiddagen har ni tillfälle att upptäcka Reykjavik, som lämpar sig väl för en mysig promenad,
besök på museum eller shopping. På eftermiddagen hämtas ni från ert hotell för en utflykt till den Blå
Lagunen, som ligger mitt i ett lavafält strax utanför Reykjavik. Blå Lagunen är en spa- och
badanläggning med vältempererat geotermiskt vatten året om. Vattnet har en unik sammansättning av
mineraler, silica/kvarts och alger vilket också ger vattnet dess turkosa färg.

Vattnet har en välgörande effekt på huden men ett besök i Blå Lagunen är minst lika välgörande för
sinnet. Ni återvänder till Reykjavik ca 18.30. Kvällen är fri till eget förfogande.

Blå Lagunen
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FREDAG: Stadsrundtur i Reykjavik
På förmiddagen gör ni vi stadsrundtur i Reykjavik, där vi tillsammans med en kunnig guide bekantar er
med staden och gör nedslag bland stadens historia och största sevärdheter. Vi besöker bland annat
den majestätiska Hallgrímskirkja, Reykjaviks mesta landmärke. Kyrkan är byggd i futuristisk stil och
reser sig över staden som en av dess mest omtalade och uppskattade sevärdheter. Eftermiddagen
och kvällen är fria till eget förfogande.

Reykjavik

LÖRDAG: Gyllene Cirkeln (Geysir, Gullfoss och Thingvellir)
Upphämtning på hotellet från 09:00 för en tur till den Gyllene Cirkeln, som rymmer några av de största
sevärdheterna på Island. Resan går från Reykjavik över höglandet Hellishei i mot byn Hverager i för
ett första stopp. Byn är känd för sina många växthus som värms upp av jordvärme. Vi fortsätter mot
Keri , en 50 meter djup och 3000 år gammal vulkankrater, fylld av vatten.

Nästa stopp är det geotermiska Geysir-området med sina varma källor och Islands mest aktiva gejser,
Strokkur. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får vi flera chanser att uppleva källans utbrott
där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn. Vi kan vandra runt bland de bubblande
lerpölarna och de ångande underjordiska källorna - och känna jordens inre krafter rakt under fötterna.

Strokkur vid Geysir

Alldeles i närheten av Geysir finner vi det majestätiska Gullfoss, ”det gyllene vattenfallet” som brukar
anses som Islands allra vackraste. Vattenfallet har två etapper och det går att komma tätt inpå de
väldiga vattenmassor som kastar sig över stupet ner i ravinen.
 
Nästa anhalt på turen är den vackra nationalparken Thingvellir. Här samlades det isländska Alltinget,
världens äldsta riksdag, redan på 900-talet. Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och
amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två
kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig. Efteråt fortsätter ni tillbaka till Reykjavik.
Åter i Reykjavik cirka 17:00. Kvällen är fri till eget förfogande.

Thingvellir

SÖNDAG: De isländska sagorna (Reykholt, Hraunfossar och Havfjördur)
Upphämtning på hotellet från 09:00 för en utflykt som följer i spåren av de berömda isländska sagorna.
Under utflykten får en inblick i den litterära guldåldern på Island, tiden för landets första bosättningar
och besöker några av den isländska naturens vackraste platser.

Vi åker längs den isländska västkusten som var skådeplatsen för många av de mest välkända
sagorna. Första stoppet är ett besök på det Isländska Nybyggarmuséet som berättar om hur Island
befolkades och har utvecklats som nation. Vi fortsätter genom en landsbygd där hövdingen och poeten
Egil Skalla-Grímsson växte upp och verkade och tar del av berättelser om hans gärningar. På vår resa
västerut längs Borgarfjorden bekantar vi oss med Gunnlaug Ormtungas saga och kommer till den del
av landet som tillhörde den ryktbara familjen Sturlung. Vi besöker Reykholt, där Snorre Sturlasson
bodde och skrev en stor del av den litteratur som gjorde honom känd som medeltidens mest
betydelsefulla nordiska författare. Här har Snorrastofa, ett kulturcentrum och en institution för
medeltida studier, grundats till minne av Snorre och hans verk. Vår guide berättar historien om Snorre
och de dramatiska händelser som ledde till hans död.

På tur står Hraunfossar, ett vackert och imponerande vattenfall som vi njuter av innan vi åker vidare till
Deildartunguhver som är den största varma källan på norra halvklotet.

Efter lunch fortsätter vi mot Hvalfjör ur, en av de längsta och djupaste fjordarna på Island. Här
utspelades sagan om laglöse Har ar Hólmverja och under andra världskriget fungerade fjorden som
en viktig hamn för den amerikanska armén. Efteråt fortsätter ni tillbaka till Reykjavik.

Åter i Reykjavik ca 18:00. Kvällen är fri till eget förfogande.
 

Hraunfossar

MÅNDAG: Reykjavik på egen hand - egna aktiviteter och utflykter
Dagen är öppen för att på egen hand upptäcka Reykjavik på egen hand, som lämpar sig väl för en
mysig promenad, besök på museum eller shopping.
 
Det finns också möjlighet att välja till ytterligare utflykter som kompletterar de andra utflykterna under
resan. Välj mellan ridturer på islandshästen, valskådning och olika aktivitetsturer som vandring,
forsränning och snorkling. Dessa utflykter är öppna även för andra resenärer och guidas främst på
engelska, men vissa guidas även på skandinaviska.

Reykjavik
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TISDAG: Reykjavik på egen hand - egna aktiviteter och utflykter
Dagen är öppen för att på egen hand upptäcka Reykjavik på egen hand, som lämpar sig väl för en
mysig promenad, besök på museum eller shopping.

Det finns också möjlighet att välja till ytterligare utflykter som kompletterar de andra utflykterna under
resan. Välj mellan ridturer på islandshästen, valskådning och olika aktivitetsturer som vandring,
forsränning och snorkling. Dessa utflykter är öppna även för andra resenärer och guidas främst på
engelska, men vissa guidas även på skandinaviska.

Valskådning

ONSDAG: Hemresa
Frukost på hotellet. Ni hämtas av transferbussen på ert hotell i anslutning till flygets avgång.
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FREDAG: Stadsrundtur i Reykjavik
På förmiddagen gör ni vi stadsrundtur i Reykjavik, där vi tillsammans med en kunnig guide bekantar er
med staden och gör nedslag bland stadens historia och största sevärdheter. Vi besöker bland annat
den majestätiska Hallgrímskirkja, Reykjaviks mesta landmärke. Kyrkan är byggd i futuristisk stil och
reser sig över staden som en av dess mest omtalade och uppskattade sevärdheter. Eftermiddagen
och kvällen är fria till eget förfogande.

Reykjavik

LÖRDAG: Gyllene Cirkeln (Geysir, Gullfoss och Thingvellir)
Upphämtning på hotellet från 09:00 för en tur till den Gyllene Cirkeln, som rymmer några av de största
sevärdheterna på Island. Resan går från Reykjavik över höglandet Hellishei i mot byn Hverager i för
ett första stopp. Byn är känd för sina många växthus som värms upp av jordvärme. Vi fortsätter mot
Keri , en 50 meter djup och 3000 år gammal vulkankrater, fylld av vatten.

Nästa stopp är det geotermiska Geysir-området med sina varma källor och Islands mest aktiva gejser,
Strokkur. Med sina regelbundna utbrott var femte minut får vi flera chanser att uppleva källans utbrott
där en majestätisk vattenkaskad kastas upp mot skyn. Vi kan vandra runt bland de bubblande
lerpölarna och de ångande underjordiska källorna - och känna jordens inre krafter rakt under fötterna.

Strokkur vid Geysir

Alldeles i närheten av Geysir finner vi det majestätiska Gullfoss, ”det gyllene vattenfallet” som brukar
anses som Islands allra vackraste. Vattenfallet har två etapper och det går att komma tätt inpå de
väldiga vattenmassor som kastar sig över stupet ner i ravinen.
 
Nästa anhalt på turen är den vackra nationalparken Thingvellir. Här samlades det isländska Alltinget,
världens äldsta riksdag, redan på 900-talet. Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och
amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två
kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig. Efteråt fortsätter ni tillbaka till Reykjavik.
Åter i Reykjavik cirka 17:00. Kvällen är fri till eget förfogande.

Thingvellir

SÖNDAG: De isländska sagorna (Reykholt, Hraunfossar och Havfjördur)
Upphämtning på hotellet från 09:00 för en utflykt som följer i spåren av de berömda isländska sagorna.
Under utflykten får en inblick i den litterära guldåldern på Island, tiden för landets första bosättningar
och besöker några av den isländska naturens vackraste platser.

Vi åker längs den isländska västkusten som var skådeplatsen för många av de mest välkända
sagorna. Första stoppet är ett besök på det Isländska Nybyggarmuséet som berättar om hur Island
befolkades och har utvecklats som nation. Vi fortsätter genom en landsbygd där hövdingen och poeten
Egil Skalla-Grímsson växte upp och verkade och tar del av berättelser om hans gärningar. På vår resa
västerut längs Borgarfjorden bekantar vi oss med Gunnlaug Ormtungas saga och kommer till den del
av landet som tillhörde den ryktbara familjen Sturlung. Vi besöker Reykholt, där Snorre Sturlasson
bodde och skrev en stor del av den litteratur som gjorde honom känd som medeltidens mest
betydelsefulla nordiska författare. Här har Snorrastofa, ett kulturcentrum och en institution för
medeltida studier, grundats till minne av Snorre och hans verk. Vår guide berättar historien om Snorre
och de dramatiska händelser som ledde till hans död.

På tur står Hraunfossar, ett vackert och imponerande vattenfall som vi njuter av innan vi åker vidare till
Deildartunguhver som är den största varma källan på norra halvklotet.

Efter lunch fortsätter vi mot Hvalfjör ur, en av de längsta och djupaste fjordarna på Island. Här
utspelades sagan om laglöse Har ar Hólmverja och under andra världskriget fungerade fjorden som
en viktig hamn för den amerikanska armén. Efteråt fortsätter ni tillbaka till Reykjavik.

Åter i Reykjavik ca 18:00. Kvällen är fri till eget förfogande.
 

Hraunfossar

MÅNDAG: Reykjavik på egen hand - egna aktiviteter och utflykter
Dagen är öppen för att på egen hand upptäcka Reykjavik på egen hand, som lämpar sig väl för en
mysig promenad, besök på museum eller shopping.
 
Det finns också möjlighet att välja till ytterligare utflykter som kompletterar de andra utflykterna under
resan. Välj mellan ridturer på islandshästen, valskådning och olika aktivitetsturer som vandring,
forsränning och snorkling. Dessa utflykter är öppna även för andra resenärer och guidas främst på
engelska, men vissa guidas även på skandinaviska.

Reykjavik
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TISDAG: Reykjavik på egen hand - egna aktiviteter och utflykter
Dagen är öppen för att på egen hand upptäcka Reykjavik på egen hand, som lämpar sig väl för en
mysig promenad, besök på museum eller shopping.

Det finns också möjlighet att välja till ytterligare utflykter som kompletterar de andra utflykterna under
resan. Välj mellan ridturer på islandshästen, valskådning och olika aktivitetsturer som vandring,
forsränning och snorkling. Dessa utflykter är öppna även för andra resenärer och guidas främst på
engelska, men vissa guidas även på skandinaviska.

Valskådning

ONSDAG: Hemresa
Frukost på hotellet. Ni hämtas av transferbussen på ert hotell i anslutning till flygets avgång.
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Glaciärer, gejsrar och vattenfall
Låt blicken vandra över tusentals meter is vid Vatnajökull, Europas största
glaciär. En tung sevärdhet i alla avseenden under en resa som tar oss
riktigt nära Islands natur. Rundresan går till de största sevärdheterna på
södra Island, magnifika vattenfall, geysrar, lavafält och den variationsrika
floran och faunan.

Tillsammans med vår kunniga guide blir såväl landskapet, sagorna och den isländska kulturen
och historien levande under resan. 2 nätter i Reykjavik.
 
Garanterade avgångar 2010:   23/5, 13/6, 4/7, 18/7, 8/8 och 5/9.
Direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter
* Rundresa under 4 dagar i buss med skandinavisk/engelsk guidning.
* Boende 5 nätter på Island, varav 2 i Reykjavik och 3 utanför Reykjavik
* Inkvartering sker i rum med privata faciliteteter (dusch/wc)
* Måltider: Frukost varje morgon, 3 middagar och 1 lunchpaket.
* Inträde till hembygdsmuséet i Skógar
* Transfer vid ankomst, från flygplatsen till hotellet.
* Transfer vid avresa , från hotellet till Keflaviks flygplats.
* Skandinavisk guidning - resan guidas på både skandinaviska och engelska.

Tillval vid bokning:
* Avbeställningsskydd

Tillval som bokas på plats (mot extra kostnad):
* Hästridning.
* Båttur på glaciärlagunen Jökulsarlon. 

Beskrivning dag för dag

 

 

 

Dag 1: Ankomst till Island 
Utresa från Arlanda eller Kastrup med ankomst till
Island på eftermiddagen. Vid ankomst till Island
hämtas ni upp på flygplatsen för transport till
hotellet i Reykjavik. Transfer från flygplatsen tar
cirka 50 minuter och går ända fram till ert hotell.
Kvällen är fri att på egen hand bekanta er med
Reykjavik.

Dag 2: Sydkusten
Tidig upphämtning på hotellet mellan kl. 08.30-09.30, sedan avresa till växthusbyn Hveragerdi, där
blommor och grönsaker odlas i geotermiskt uppvärmda växthus. Vidare genom rika lantbruksområden
och älven Markarfjots sandslätter till Skogar, där vi besöker det intressanta hembygdsmuseet. Vi gör
även ett stopp vid det vackra vattenfallet Skógafoss.
 
Resan fortsätter vidare till naturreservatet Dyrhólaey* - där havets rand möter vulkanisk sandslätt. Här
häckar tusentals sjöfåglar, bla den berömda lunnefågeln. Vi fortsätter sedan vidare till
Kirkjubaejarklaustur, där vi besöker platsen för ett katolskt kloster från 1100-talet.
Övernattning i området kring Kirkjubaejarklaustur.

* Observera att Dyrhólaey får ej besökas under perioden när fågelungarna kläcks, från mitten av maj
till ca 23 juni. Då förekommer en alternativ rutt. 
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Dag 3: Skaftafell nationalpark - glaciärlagunen Jökulsárlón
Från Kirkjubaejarklaustur åker vi till Skaftafell, naturreservat sedan 1968 och en av Islands vackraste
platser. Området ligger vid foten av Vatnajökull, Islands och Europas största glaciär. Därefter väntar
Jökulsárlón, en magnifik glaciärlagun där isberg som kalvats från Vatnajökull flyter omkring. Vi åker
med båt ut på glaciärlagunen och kommer riktigt nära isbergen – en oförglömlig uppevelse! Sedan
tillbaka mot Kirkjubaejarklaustur området för en andra övernattning.

Jökulsarlon

Dag 4: Landmannalaugar eller naturreservatet Thorsmörk
Vi följer höglandsrutten till Landmannalaugar, som är ett magnifikt område omgett av ryloitberg som
vackert skiftar i olika färger. Under en paus har vi möjlighet att bada i en naturligt varm källa. Från
Landmannalaugar fortsätter vi genom dalen Thjorsárdal som rymmer Thjorsá, Islands längsta älv.
Dalen domineras av vulkanen Hekla, sydlandets drottning, som hade sitt senaste utbrott år 2000. Om
vägen till Landmannalaugar är stängd går färden över sandslätterna via Vík i skuggan av vulkanen
Katla. Där passerar vi de vackra vattenfallen Seljalandsfoss och Gljufrabúi. Sedan till vildmarksdalen
Thorsmörk, vackert belägen mellan tre glaciärer. Övernattning i Flúdir området.

Notera: Om vägen till Landmannalaugar inte är i körbart skick (inträffar under vår och tidig sommar)
går turen istället in mot naturreservatet Thorsmörk, som ligger mitt emellan de tre glaciärerna
M rdalsjökull, Eyjafjallajökull and Tindafjallajökull. Turen går genom lavafält och sandformationer som
skapats av vattenflöden från glaciärvulkanen Katla, samt passerar två vackra vatenfall på vägen till
Thorsmörkdalen.

Landmannalaugar

Dag 5: Geysir - Gullfoss - Thingvellir nationalpark - Reykjavík
Avresa mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Vi besöker även det geotermiska centret vid
Geysir, vars utställning gör vulkaner, jordbävningar,vattenfall och gejsrar "levande ”. Alldeles i närheten
av Geysirområdet hittar vi det majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända
av Islands många vackra vattenfall. Nästa stopp blir naturparken Tingvellir, där Alltinget upprättades av
vikingarna år 930. Tillbaka till Reykjavik för den sista övernattningen. Kvällen står till eget förfogande.

Gullfoss

Dag 6: Hemresa
Hemresa med morgonflyg eller eftermiddagsflyg, beroende på vad som bokats.
Flygbuss till Keflaviks flygplats för hemresa.
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Glaciärer, gejsrar och vattenfall
Låt blicken vandra över tusentals meter is vid Vatnajökull, Europas största
glaciär. En tung sevärdhet i alla avseenden under en resa som tar oss
riktigt nära Islands natur. Rundresan går till de största sevärdheterna på
södra Island, magnifika vattenfall, geysrar, lavafält och den variationsrika
floran och faunan.

Tillsammans med vår kunniga guide blir såväl landskapet, sagorna och den isländska kulturen
och historien levande under resan. 2 nätter i Reykjavik.
 
Garanterade avgångar 2010:   23/5, 13/6, 4/7, 18/7, 8/8 och 5/9.
Direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter
* Rundresa under 4 dagar i buss med skandinavisk/engelsk guidning.
* Boende 5 nätter på Island, varav 2 i Reykjavik och 3 utanför Reykjavik
* Inkvartering sker i rum med privata faciliteteter (dusch/wc)
* Måltider: Frukost varje morgon, 3 middagar och 1 lunchpaket.
* Inträde till hembygdsmuséet i Skógar
* Transfer vid ankomst, från flygplatsen till hotellet.
* Transfer vid avresa , från hotellet till Keflaviks flygplats.
* Skandinavisk guidning - resan guidas på både skandinaviska och engelska.

Tillval vid bokning:
* Avbeställningsskydd

Tillval som bokas på plats (mot extra kostnad):
* Hästridning.
* Båttur på glaciärlagunen Jökulsarlon. 

Beskrivning dag för dag

 

 

 

Dag 1: Ankomst till Island 
Utresa från Arlanda eller Kastrup med ankomst till
Island på eftermiddagen. Vid ankomst till Island
hämtas ni upp på flygplatsen för transport till
hotellet i Reykjavik. Transfer från flygplatsen tar
cirka 50 minuter och går ända fram till ert hotell.
Kvällen är fri att på egen hand bekanta er med
Reykjavik.

Dag 2: Sydkusten
Tidig upphämtning på hotellet mellan kl. 08.30-09.30, sedan avresa till växthusbyn Hveragerdi, där
blommor och grönsaker odlas i geotermiskt uppvärmda växthus. Vidare genom rika lantbruksområden
och älven Markarfjots sandslätter till Skogar, där vi besöker det intressanta hembygdsmuseet. Vi gör
även ett stopp vid det vackra vattenfallet Skógafoss.
 
Resan fortsätter vidare till naturreservatet Dyrhólaey* - där havets rand möter vulkanisk sandslätt. Här
häckar tusentals sjöfåglar, bla den berömda lunnefågeln. Vi fortsätter sedan vidare till
Kirkjubaejarklaustur, där vi besöker platsen för ett katolskt kloster från 1100-talet.
Övernattning i området kring Kirkjubaejarklaustur.

* Observera att Dyrhólaey får ej besökas under perioden när fågelungarna kläcks, från mitten av maj
till ca 23 juni. Då förekommer en alternativ rutt. 
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Dag 3: Skaftafell nationalpark - glaciärlagunen Jökulsárlón
Från Kirkjubaejarklaustur åker vi till Skaftafell, naturreservat sedan 1968 och en av Islands vackraste
platser. Området ligger vid foten av Vatnajökull, Islands och Europas största glaciär. Därefter väntar
Jökulsárlón, en magnifik glaciärlagun där isberg som kalvats från Vatnajökull flyter omkring. Vi åker
med båt ut på glaciärlagunen och kommer riktigt nära isbergen – en oförglömlig uppevelse! Sedan
tillbaka mot Kirkjubaejarklaustur området för en andra övernattning.

Jökulsarlon

Dag 4: Landmannalaugar eller naturreservatet Thorsmörk
Vi följer höglandsrutten till Landmannalaugar, som är ett magnifikt område omgett av ryloitberg som
vackert skiftar i olika färger. Under en paus har vi möjlighet att bada i en naturligt varm källa. Från
Landmannalaugar fortsätter vi genom dalen Thjorsárdal som rymmer Thjorsá, Islands längsta älv.
Dalen domineras av vulkanen Hekla, sydlandets drottning, som hade sitt senaste utbrott år 2000. Om
vägen till Landmannalaugar är stängd går färden över sandslätterna via Vík i skuggan av vulkanen
Katla. Där passerar vi de vackra vattenfallen Seljalandsfoss och Gljufrabúi. Sedan till vildmarksdalen
Thorsmörk, vackert belägen mellan tre glaciärer. Övernattning i Flúdir området.

Notera: Om vägen till Landmannalaugar inte är i körbart skick (inträffar under vår och tidig sommar)
går turen istället in mot naturreservatet Thorsmörk, som ligger mitt emellan de tre glaciärerna
M rdalsjökull, Eyjafjallajökull and Tindafjallajökull. Turen går genom lavafält och sandformationer som
skapats av vattenflöden från glaciärvulkanen Katla, samt passerar två vackra vatenfall på vägen till
Thorsmörkdalen.

Landmannalaugar

Dag 5: Geysir - Gullfoss - Thingvellir nationalpark - Reykjavík
Avresa mot det världsberömda geotermiska området Geysir där Strokkur, den mest aktiva av
gejsrarna, har regelbundna utbrott var femte minut. Vi besöker även det geotermiska centret vid
Geysir, vars utställning gör vulkaner, jordbävningar,vattenfall och gejsrar "levande ”. Alldeles i närheten
av Geysirområdet hittar vi det majestätiska Gullfoss, det “gyllene” vattenfallet, det kanske mest kända
av Islands många vackra vattenfall. Nästa stopp blir naturparken Tingvellir, där Alltinget upprättades av
vikingarna år 930. Tillbaka till Reykjavik för den sista övernattningen. Kvällen står till eget förfogande.

Gullfoss

Dag 6: Hemresa
Hemresa med morgonflyg eller eftermiddagsflyg, beroende på vad som bokats.
Flygbuss till Keflaviks flygplats för hemresa.
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TISDAG: Ankomst till Island - Blå Lagunen -
Reykjavik
Avresa från Sverige vid 14-tiden. Flygresan till
Island tar 3 timmar. Vid ankomst till Keflavik
flygplats möter vår guide er och ni hälsas
välkommen till Island. Vår transferbuss tar med er
på en oförglömlig start på er islandsvistelse med det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu. Efter badet transport till ert
hotell. Vi övernattar på Hotel Viking i Hafnarfjördur.
Kvällen fri till eget förfogande.

 

ONSDAG: Reykjavik - Borgarfjördur - Skagarfjördur - Akureyri
Vi åker norrut via valfjordstunneln till Borgarnes till Skagafjördur, hästarnas dal. Vi besöker
hembyggdsmuseet i Glaumbær, en grästaks prydd bondgård innan vi fortsätter via Öxnadalsheidi till
Nordlandets huvudstad Akureyri. Övernattning och middag Hotel Edda Akureyri.

Islands pärlor - rundresa med
svensktalande guide
Följ med på vår klassiska rundresa till Island. Vi åker runt hela Island, och
du får chans att besöka många av Islands mest kända platser. Vad sägs
om fågelparadiset Myvatn, Europas största glaciär Vatnajökull, sprutande
gejsrar och dundrande vattenfall? En svenskatalande isländsk lokalguide
följer med på hela resan och berättar om Island och de platser ni besöker.
Vår rundresa tar dig inte bara till de kända sevärdheterna, utan ger dig också en god inblick i
Islands geografi och historia.
 
Garanterade avgångar 2010: varje tisdag: 15 juni - 17 augusti
Direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo.
 

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter.
* 7 nätter på hotell med privat dusch/wc (bra standard) inkl. frukost.
* Välkomsttransfer från flygplatsen till hotellet, via Blå Lagunen.
* 6 dagars rundresa med svensktalande guide.
* Stadsrundtur i Reykjavik.
* 5 middagar.
* Inträde till Blå Lagunen.
* Inträde till museúm i Skogar och Glaumbaer.
* Transfer vid hemresa från hotellet till flygplatsen.

Tillval som bokas på plats (extra kostnad):
* Båttur på glaciärlagunen Jökulssárlón.
* Utomhusbad vid M vatn.
* Valskådning från Husavik.

 

 

Beskrivning dag för dag
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TORSDAG: Akureyri - M vatn - Akureyri
Efter en snabb stadsrundtur i Akureyri, fortsätter resan till Vattenfallet Go afoss som ligger på vägen
till M vatn. Området kring M vatn består av lavafält, vulkaner och berg. Spännande lavaformationer
kan man studera i Dimmuborgir, pseudo kratrar och undervattensgrottor med geotermiskt vatten finns i
Grjótagjá, ångeruptioner och kokande svavelgropar får man se vid besöket i Námaskar .
Vi stannar till vid Jardbödin, Norra Islands ”Blå lagun” där det finns möjlighet att bada och äta lunch.
Övernattning och middag Hotel Edda Akureyri.

Myvatn

FREDAG: Akureyri - Husavik- Asbyrgi - Dettifoss - Mödrudalsöraefi - Östfjordarna
Vi åker till den lilla fiskebyn Húsavík där vi stannar ca 3 timmar. De som vill kan åka på valskådning,
För de andra finns det museum och caféer med mera att besöka. Vi åker vidare till Tjörnes halvön som
leder oss till Ásbyrgi, en hästskoformad dal. På vägen till Egilssta ir passerar vi Dettifoss, ett av de
mäktigaste vattenfallen i Europa. Vi lämnar Egilssta ir för att färdas genom de glest bebyggda
Öst-fjordarna. Övernattning och middag Hotel Reydarfjördur.

Dettifoss

LÖRDAG: Östfjordarna - Höfn - Jøkulsarlon - Skaftafell  - Nupar/Kirkjubaejarklaustur
Vi åker längs den dramatiska kustlinjen vid ostfjordrarna. Vi passerar Djupivogur och Höfn. Inte så
långt från Höfn ligger glaciärsjön Jökulssárlón där vi kan ta en båttur med amfibiebåt bland flytande
isberg. Färden går vidare till Skaftafell Nationalpark, en vacker, grön oas nedanför Örfærajökull, den
högsta toppen på Island (2119 m). Övernattning och middag Hotel Núpar.

Jøkulsarlon

SÖNDAG: Núpar - Vik - Dyrholaey - Solheimajökull - Skogar - Selfoss
Vi inleder dagen med att passera lavafälten i Eldhraun och betrakta de svarta glaciärdynerna i
M rdalssandur. Vi kommer fram till Dyrhólaey via Reynisfjara , Islands sydligaste punkt och känd för
sin lunnefågelkoloni. I Skógar besöker vi Skogar muséum. Vi stannar till vid vattenfallen Skógafoss
och Seljalandsfoss. Därefter fortsätter vi via Hella og Hvolsvöllur till Selfoss. Övernattning och middag
Hotel Selfoss.

Vik/Dyrholay

MÅNDAG: Selfoss - Gullfoss - Geysir - Thingvellir - Reykjavik
Vi börjar dagen med att besöka Gullfoss där vi får uppleva det majestätiska vattenfallet, kanske det
vackraste i landet. Nästa stopp blir det geotermiska området kring Geysir där vi får uppleva det
fascinerande fenomenet med den aktiva gejsern Strokkur som var femte minut sprutar en kokhet
vattenkaskad högt i skyn. Vi fortsätter vår resa till nationalparken Thingvellir där världens älsta
parlament grundades. Från Tingvellir åker vi till Reykjavik där vi gör en stadsrundtur. Ställen som
besöks är bland annat rådhuset i Reykjaviks centrum, Hallgrims kyrkan och Perlan varifrån vi kan
beskåda utsikten över Reykjavik med omnejd. Vi övernattar på Viking Hotell i Hafnarfjördur.

Thingvellir

TISDAG: Hemresa
Hemresa tidigt på morgonen. Vår busstransfer hämtar oss på hotellet och kör oss till 
Keflaviks flygplats för hemresa. Åter i Sverige ca 12.45.
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TISDAG: Ankomst till Island - Blå Lagunen -
Reykjavik
Avresa från Sverige vid 14-tiden. Flygresan till
Island tar 3 timmar. Vid ankomst till Keflavik
flygplats möter vår guide er och ni hälsas
välkommen till Island. Vår transferbuss tar med er
på en oförglömlig start på er islandsvistelse med det
avkopplande badet i den berömda Blå Lagunen.
Lagunen ligger som en oas mitt i ett lavafält på
vägen mellan Keflaviks flygplats och Reykjavik.

Den Blå lagunen är ett utomhusbad som får sitt
vatten direkt från geotermiska källor så djupa som
2000 meter och vattnet håller den varma och
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På
platsen finns även en inomhuslagun och en
geotermisk bastu. Efter badet transport till ert
hotell. Vi övernattar på Hotel Viking i Hafnarfjördur.
Kvällen fri till eget förfogande.

 

ONSDAG: Reykjavik - Borgarfjördur - Skagarfjördur - Akureyri
Vi åker norrut via valfjordstunneln till Borgarnes till Skagafjördur, hästarnas dal. Vi besöker
hembyggdsmuseet i Glaumbær, en grästaks prydd bondgård innan vi fortsätter via Öxnadalsheidi till
Nordlandets huvudstad Akureyri. Övernattning och middag Hotel Edda Akureyri.

Islands pärlor - rundresa med
svensktalande guide
Följ med på vår klassiska rundresa till Island. Vi åker runt hela Island, och
du får chans att besöka många av Islands mest kända platser. Vad sägs
om fågelparadiset Myvatn, Europas största glaciär Vatnajökull, sprutande
gejsrar och dundrande vattenfall? En svenskatalande isländsk lokalguide
följer med på hela resan och berättar om Island och de platser ni besöker.
Vår rundresa tar dig inte bara till de kända sevärdheterna, utan ger dig också en god inblick i
Islands geografi och historia.
 
Garanterade avgångar 2010: varje tisdag: 15 juni - 17 augusti
Direktflyg från Stockholm, Köpenhamn och Oslo.
 

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter.
* 7 nätter på hotell med privat dusch/wc (bra standard) inkl. frukost.
* Välkomsttransfer från flygplatsen till hotellet, via Blå Lagunen.
* 6 dagars rundresa med svensktalande guide.
* Stadsrundtur i Reykjavik.
* 5 middagar.
* Inträde till Blå Lagunen.
* Inträde till museúm i Skogar och Glaumbaer.
* Transfer vid hemresa från hotellet till flygplatsen.

Tillval som bokas på plats (extra kostnad):
* Båttur på glaciärlagunen Jökulssárlón.
* Utomhusbad vid M vatn.
* Valskådning från Husavik.

 

 

Beskrivning dag för dag
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TORSDAG: Akureyri - M vatn - Akureyri
Efter en snabb stadsrundtur i Akureyri, fortsätter resan till Vattenfallet Go afoss som ligger på vägen
till M vatn. Området kring M vatn består av lavafält, vulkaner och berg. Spännande lavaformationer
kan man studera i Dimmuborgir, pseudo kratrar och undervattensgrottor med geotermiskt vatten finns i
Grjótagjá, ångeruptioner och kokande svavelgropar får man se vid besöket i Námaskar .
Vi stannar till vid Jardbödin, Norra Islands ”Blå lagun” där det finns möjlighet att bada och äta lunch.
Övernattning och middag Hotel Edda Akureyri.

Myvatn

FREDAG: Akureyri - Husavik- Asbyrgi - Dettifoss - Mödrudalsöraefi - Östfjordarna
Vi åker till den lilla fiskebyn Húsavík där vi stannar ca 3 timmar. De som vill kan åka på valskådning,
För de andra finns det museum och caféer med mera att besöka. Vi åker vidare till Tjörnes halvön som
leder oss till Ásbyrgi, en hästskoformad dal. På vägen till Egilssta ir passerar vi Dettifoss, ett av de
mäktigaste vattenfallen i Europa. Vi lämnar Egilssta ir för att färdas genom de glest bebyggda
Öst-fjordarna. Övernattning och middag Hotel Reydarfjördur.

Dettifoss

LÖRDAG: Östfjordarna - Höfn - Jøkulsarlon - Skaftafell  - Nupar/Kirkjubaejarklaustur
Vi åker längs den dramatiska kustlinjen vid ostfjordrarna. Vi passerar Djupivogur och Höfn. Inte så
långt från Höfn ligger glaciärsjön Jökulssárlón där vi kan ta en båttur med amfibiebåt bland flytande
isberg. Färden går vidare till Skaftafell Nationalpark, en vacker, grön oas nedanför Örfærajökull, den
högsta toppen på Island (2119 m). Övernattning och middag Hotel Núpar.

Jøkulsarlon

SÖNDAG: Núpar - Vik - Dyrholaey - Solheimajökull - Skogar - Selfoss
Vi inleder dagen med att passera lavafälten i Eldhraun och betrakta de svarta glaciärdynerna i
M rdalssandur. Vi kommer fram till Dyrhólaey via Reynisfjara , Islands sydligaste punkt och känd för
sin lunnefågelkoloni. I Skógar besöker vi Skogar muséum. Vi stannar till vid vattenfallen Skógafoss
och Seljalandsfoss. Därefter fortsätter vi via Hella og Hvolsvöllur till Selfoss. Övernattning och middag
Hotel Selfoss.

Vik/Dyrholay

MÅNDAG: Selfoss - Gullfoss - Geysir - Thingvellir - Reykjavik
Vi börjar dagen med att besöka Gullfoss där vi får uppleva det majestätiska vattenfallet, kanske det
vackraste i landet. Nästa stopp blir det geotermiska området kring Geysir där vi får uppleva det
fascinerande fenomenet med den aktiva gejsern Strokkur som var femte minut sprutar en kokhet
vattenkaskad högt i skyn. Vi fortsätter vår resa till nationalparken Thingvellir där världens älsta
parlament grundades. Från Tingvellir åker vi till Reykjavik där vi gör en stadsrundtur. Ställen som
besöks är bland annat rådhuset i Reykjaviks centrum, Hallgrims kyrkan och Perlan varifrån vi kan
beskåda utsikten över Reykjavik med omnejd. Vi övernattar på Viking Hotell i Hafnarfjördur.

Thingvellir

TISDAG: Hemresa
Hemresa tidigt på morgonen. Vår busstransfer hämtar oss på hotellet och kör oss till 
Keflaviks flygplats för hemresa. Åter i Sverige ca 12.45.
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Äventyrsvecka på Island !
Den ultimata äventyrsresan till ön med både is och eld!  Vår vecka på
Island baseras på spännande och upplevelserika aktiviteter samt många av
de klassiska sevärdheter som södra Island erbjuder. Ta en tur på Solheimajökulls isblå glaciär,
snorkla i Silfras kristallklara vatten, paddla kajak på de djupa fjordarna, se kokande vatten
bryta ut från marken - denna resa har allt och mycket, mycket mer!
 
Onsdag: Ankomst till Island - Välkommen!
Torsdag: Glaciärvandring med isklättring samt Skógafoss vattenfall
Fredag: Gyllene Cirkeln & Forsränning
Lördag: Lavagrottor & Snorkling
Söndag: Ridning & Blå Lagunen
Måndag: Egna aktiviteter eller Kajakpaddling
Tisdag: Valskådning
Onsdag: Hemresa
 
Garanterade avgångar 2010: 2 juni – 18 aug; varje onsdag.
Direktflyg: Stockholm
Svårighetsgrad: Lätt, 2 av 5.
Åldersgräns: 14 år.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter
* 7 nätter på hotell eller vandrarhem i Reykjavik, inkl. frukost (tillval på vandrarhem).
* Transfer till hotellet i Reykjavik (1 tim).
* Glaciärvandring med isklättring inkl. lunch (9 tim).
* Gyllene Cirkeln & Forsränning inkl. lunch (10 tim).
* Lavagrottor & Snorkling inkl. lunch (8 tim).
* Ridning & Blå Lagunen inkl. lunch (8 tim)
* Valskådning (3 tim).
* Transfer till flygplatsen vid hemresa (1 tim).
 
Tillval som kan bokas till måndagen
* Kajakpaddling på fjorden Hvalfjör ur. Pris: 945:-

Beskrivning dag för dag

 

 

ONSDAG:  Välkomsttransfer Keflavik flygplats - Reykjavik
Avgångar från Stockholm:
Ankomst till Island ca 15:30. På Keflavik flygplats möts ni av er guide och ni hälsas välkommen till
Island! Därefter åker ni transfer in till hotellet i Reykjavik. Ankomst till Reykjavik ca 16:45.
Eftermiddagen och kvällen är fri att på egen hand bekanta er med Reykjavik.

Avgångar från Göteborg:
Ankomst till Island ca 14:00. På Keflavik flygplats möts ni av er guide och ni hälsas välkommen till
Island! Därefter åker ni transfer in till hotellet i Reykjavik. Ankomst till Reykjavik ca 16:45.
Eftermiddagen och kvällen är fri att på egen hand bekanta er med Reykjavik.

Med Reykjavik som bas.

TORSDAG:  Glaciärvandring med isklättring på Solheimajökull
På torsdagsmorgonen beger vi oss längs Sydkusten mot glaciäreren Sólheimjökull där vi gör oss redo
för en glaciärvandring. Sólheimajökull är en krypande glaciär och är därför ojämn, sprucken och helt
fantastisk.
 
Efter ungefär en timmes vandring stannar vi vid några av de många isväggarna. Där kan vi, under
ledning av experter, prova på klättring. På vägen tillbaka till Reykjavik vi gör ett kort stopp vid
Skógafoss vattenfall.
Tillbaka i Reykjavik vid 18:00. Kvällen är fri till eget förfogande.

Ta en glaciärtur på Solheimajökull !

.
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FREDAG:  Gyllene Cirkeln & Forsränning
Fredagen inleds med ett besök till den Gyllene Cirkeln, som rymmer några av de största
sevärdheterna på Island. Vi ser Islands mest aktiva gejser, Strokkur, vid Geysir-området som har
utbrott var femte minut, och kan vandra nära inpå bland de bubblande lerpölarna. Vi fortsätter mot
vattenfallet Gullfoss, och även här kan vi komma nära inpå de enorma naturkfrafterna, för att sedan ta
oss vidare till Thingvellir nationalpark. Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och
amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två
kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig.
 
Vi äter vid baslägret Drumbo innan det är dags för forsränning på Hvítá älv. Hvítá (uttalas: Kveetau)
har en perfekt balanserad mix av fridfulla floddalar och adrenalinpumpande vågor och forsar. Efteråt
kan du koppla av i varmbad eller bastu.
Tillbaka i Reykjavik 19:00. Kvällen är fri till eget förfogande.

Fascineras Strokkurs kraft !

LÖRDAG:  Lavagrottor & Snorkling
Vi börjar dagen med att utforska den dolda världen i lavafältet mellan Thingvellir och Laugarvatn. Vi
vandrar genom grottan och upptäcker de underverk som den vulkaniska aktiviteten har skapat.
 
Dagens andra äventyr är en surrealistisk och fantastisk upplevelse. Vi snorklar vid Silfrasprickan, vid
Silfra ravin mitt i Thingvellirs nationalpark, med utsikt nedåt i det kristallklara vattnet över gränsen
mellan Amerika och Europa. Silfra är en av de tio bästa dykplatserna i världen och ännu bättre för
snorkling.
Eftermiddagen och kvällen är fri till eget förfogande.

Kryp i en lavagrotta !

 SÖNDAG:  Ridning & Blå Lagunen
På morgonen beger vi oss till Eldhestars hästgård varifrån ni rider fram tills lunch. En bra chans att
uppleva den unika Islandshästen och dess förmågor.
 
Efter ridturen besöker vi den världsberömda Blå Lagunen för en avkopplande eftermiddag i det varma
källvattnet. Vattnet kommer direkt från geotermiska källor så djupa som 2000 meter och vattnet håller
den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om.
Tillbaka i Reykjavik under eftermiddagen. Kvällen är fri till eget förfogande.

Rid Islandshäst i ett lavalandskap !

.MÅNDAG:  Reykjavik på egen hand eller Kajakpaddling på Hvalfjördur
En fri dag. Ni kan passa på att utforska Reykjavik och dess kulturliv, eller boka till en kajakpaddling! Vi
paddlar kajak på den fridfulla och vackra Hvalfjör ur fjord, en av de mest hisnande fjordar på Island.
Denna djupa fjord ramas in av berg som sträcker sig upp till mer än 1000 meter över vattenytan. Vi
paddlar längs kusten och njuter av den magnifika utsikten.

Paddla kajak på Hvalfjör ur !

TISDAG:  Valskådning
Det finns få platser där den vilda naturen är mer tillgänglig än på Island. Under tisdagsmorgonen
utforskar vi det öppna havet. Längs hela Islands sydvästra kust lever många olika arter av delfiner och
valar, vars graciösa ytkrusningar, hopp och spektakulära dykningar kan beskådas.
Efter turen kan ni på egen hand utforska Reykjavik och dess kulturliv.

Skåda delfiner och valar !

ONSDAG:  Hemresa
Frukost på hotellet. Ni hämtas av transferbussen på ert hotell i anslutning till flygets avgång.
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Äventyrsvecka på Island !
Den ultimata äventyrsresan till ön med både is och eld!  Vår vecka på
Island baseras på spännande och upplevelserika aktiviteter samt många av
de klassiska sevärdheter som södra Island erbjuder. Ta en tur på Solheimajökulls isblå glaciär,
snorkla i Silfras kristallklara vatten, paddla kajak på de djupa fjordarna, se kokande vatten
bryta ut från marken - denna resa har allt och mycket, mycket mer!
 
Onsdag: Ankomst till Island - Välkommen!
Torsdag: Glaciärvandring med isklättring samt Skógafoss vattenfall
Fredag: Gyllene Cirkeln & Forsränning
Lördag: Lavagrottor & Snorkling
Söndag: Ridning & Blå Lagunen
Måndag: Egna aktiviteter eller Kajakpaddling
Tisdag: Valskådning
Onsdag: Hemresa
 
Garanterade avgångar 2010: 2 juni – 18 aug; varje onsdag.
Direktflyg: Stockholm
Svårighetsgrad: Lätt, 2 av 5.
Åldersgräns: 14 år.

I paketet ingår

* Flyg t/r till Island inkl. flygskatter
* 7 nätter på hotell eller vandrarhem i Reykjavik, inkl. frukost (tillval på vandrarhem).
* Transfer till hotellet i Reykjavik (1 tim).
* Glaciärvandring med isklättring inkl. lunch (9 tim).
* Gyllene Cirkeln & Forsränning inkl. lunch (10 tim).
* Lavagrottor & Snorkling inkl. lunch (8 tim).
* Ridning & Blå Lagunen inkl. lunch (8 tim)
* Valskådning (3 tim).
* Transfer till flygplatsen vid hemresa (1 tim).
 
Tillval som kan bokas till måndagen
* Kajakpaddling på fjorden Hvalfjör ur. Pris: 945:-

Beskrivning dag för dag

 

 

ONSDAG:  Välkomsttransfer Keflavik flygplats - Reykjavik
Avgångar från Stockholm:
Ankomst till Island ca 15:30. På Keflavik flygplats möts ni av er guide och ni hälsas välkommen till
Island! Därefter åker ni transfer in till hotellet i Reykjavik. Ankomst till Reykjavik ca 16:45.
Eftermiddagen och kvällen är fri att på egen hand bekanta er med Reykjavik.

Avgångar från Göteborg:
Ankomst till Island ca 14:00. På Keflavik flygplats möts ni av er guide och ni hälsas välkommen till
Island! Därefter åker ni transfer in till hotellet i Reykjavik. Ankomst till Reykjavik ca 16:45.
Eftermiddagen och kvällen är fri att på egen hand bekanta er med Reykjavik.

Med Reykjavik som bas.

TORSDAG:  Glaciärvandring med isklättring på Solheimajökull
På torsdagsmorgonen beger vi oss längs Sydkusten mot glaciäreren Sólheimjökull där vi gör oss redo
för en glaciärvandring. Sólheimajökull är en krypande glaciär och är därför ojämn, sprucken och helt
fantastisk.
 
Efter ungefär en timmes vandring stannar vi vid några av de många isväggarna. Där kan vi, under
ledning av experter, prova på klättring. På vägen tillbaka till Reykjavik vi gör ett kort stopp vid
Skógafoss vattenfall.
Tillbaka i Reykjavik vid 18:00. Kvällen är fri till eget förfogande.

Ta en glaciärtur på Solheimajökull !

.
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FREDAG:  Gyllene Cirkeln & Forsränning
Fredagen inleds med ett besök till den Gyllene Cirkeln, som rymmer några av de största
sevärdheterna på Island. Vi ser Islands mest aktiva gejser, Strokkur, vid Geysir-området som har
utbrott var femte minut, och kan vandra nära inpå bland de bubblande lerpölarna. Vi fortsätter mot
vattenfallet Gullfoss, och även här kan vi komma nära inpå de enorma naturkfrafterna, för att sedan ta
oss vidare till Thingvellir nationalpark. Island ligger mitt på sprickan mellan de europeiska och
amerikanska kontinentalplattorna och i Thingvellir blir förkastningen som bildas när de två
kontinenterna sakta glider isär mycket tydlig.
 
Vi äter vid baslägret Drumbo innan det är dags för forsränning på Hvítá älv. Hvítá (uttalas: Kveetau)
har en perfekt balanserad mix av fridfulla floddalar och adrenalinpumpande vågor och forsar. Efteråt
kan du koppla av i varmbad eller bastu.
Tillbaka i Reykjavik 19:00. Kvällen är fri till eget förfogande.

Fascineras Strokkurs kraft !

LÖRDAG:  Lavagrottor & Snorkling
Vi börjar dagen med att utforska den dolda världen i lavafältet mellan Thingvellir och Laugarvatn. Vi
vandrar genom grottan och upptäcker de underverk som den vulkaniska aktiviteten har skapat.
 
Dagens andra äventyr är en surrealistisk och fantastisk upplevelse. Vi snorklar vid Silfrasprickan, vid
Silfra ravin mitt i Thingvellirs nationalpark, med utsikt nedåt i det kristallklara vattnet över gränsen
mellan Amerika och Europa. Silfra är en av de tio bästa dykplatserna i världen och ännu bättre för
snorkling.
Eftermiddagen och kvällen är fri till eget förfogande.

Kryp i en lavagrotta !

 SÖNDAG:  Ridning & Blå Lagunen
På morgonen beger vi oss till Eldhestars hästgård varifrån ni rider fram tills lunch. En bra chans att
uppleva den unika Islandshästen och dess förmågor.
 
Efter ridturen besöker vi den världsberömda Blå Lagunen för en avkopplande eftermiddag i det varma
källvattnet. Vattnet kommer direkt från geotermiska källor så djupa som 2000 meter och vattnet håller
den varma och inbjudande temperaturen 36-39° året om.
Tillbaka i Reykjavik under eftermiddagen. Kvällen är fri till eget förfogande.

Rid Islandshäst i ett lavalandskap !

.MÅNDAG:  Reykjavik på egen hand eller Kajakpaddling på Hvalfjördur
En fri dag. Ni kan passa på att utforska Reykjavik och dess kulturliv, eller boka till en kajakpaddling! Vi
paddlar kajak på den fridfulla och vackra Hvalfjör ur fjord, en av de mest hisnande fjordar på Island.
Denna djupa fjord ramas in av berg som sträcker sig upp till mer än 1000 meter över vattenytan. Vi
paddlar längs kusten och njuter av den magnifika utsikten.

Paddla kajak på Hvalfjör ur !

TISDAG:  Valskådning
Det finns få platser där den vilda naturen är mer tillgänglig än på Island. Under tisdagsmorgonen
utforskar vi det öppna havet. Längs hela Islands sydvästra kust lever många olika arter av delfiner och
valar, vars graciösa ytkrusningar, hopp och spektakulära dykningar kan beskådas.
Efter turen kan ni på egen hand utforska Reykjavik och dess kulturliv.

Skåda delfiner och valar !

ONSDAG:  Hemresa
Frukost på hotellet. Ni hämtas av transferbussen på ert hotell i anslutning till flygets avgång.
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Vulkan Resor AB

STOCKHOLM
Ludvigsbergsgatan 20
118 23 Stockholm
Tel 08 – 612 43 70

GÖTEBORG
Sofierogatan 3d
412 51 Göteborg
Tel 031 – 46 10 65

UMEÅ
V:a Norrlandsgatan 13
Box 436, 901 09 Umeå
Tel 090 – 12 95 50

Upptäck Island - Vi hjälper dig med din resa!

På Island fi nner du en omväxlande,
dramatisk och orörd natur. Glaciärer, 
varma källor och mäktiga vattenfall gör 
resan till en unik upplevelse med
minnen för livet.

Reykjavik bubblar av energi och här 
fi nns en spännande mix av kultur-
evenemang, bra restauranger och 
uteliv.

Varför välja våra paketresor?

• Ni får skräddarsydda resor med kunskap och personlig service.
• Ni får våra bästa priser på fl yg, hotell och utfl ykter.
• Ni får ett reseskydd genom den statliga resegarantin.
• Ni får resor som är beprövade med välkomponerat program - upplev och koppla av på plats!
• Ni får kompletta resehandlingar: biljetter, vouchers, packlista, beskrivning av resan, tips m.m.

Vi är specialister på resor till Island 
för privatpersoner, grupper och före-
tag. Vulkan Resor startade 1997 och 
har idag 10 medarbetare med kontor i 
Stockholm, Göteborg och Umeå.

Under 2009 arrangerade vi resor för 
cirka 7 000 resenärer.

www.vulkanresor.se


