
ISLAND 2010 – Rundresor



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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BOENDE PÅ HYRBILSRESOR MED BOENDE



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. 
 
 

Vik
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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. 
 
 

Vik
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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


