
   

Onsdag 

København-Island 

Der er afgang fra København kl. 

13.20 med ankomst til Keflavik 

lufthavn på Island kl. 14.40 (lokal 
tid). 

 

Efter ankomsten til Island er der 

transfer til jeres hotel med flybus. 

 

Efter indkvarteringen er det tid til at 

nyde den smukke hovedstad og gå på 

shopping, besøge kirken og nyde livet 

på en fortovscafe eller lign. 

Overnatning: Hotel Plaza eller 
lign. 

 

Torsdag 

Reykjavík-Borgarfjörður-

Skagafjörður-Akureyri. 

Efter morgenmaden går det med bus 

nordpå via Valdfjordstunnellen til 

Borgarnes og Skagafjördur til 

hestenes dal. 
 

I besøger museet i Blaumbær (entre 

inkl.) indrettet i en gammel gård med 

græstørv på taget. 

 

Derefter går turen videre via 

Öxnadalsheidi til Nordislands 

hovedstad, den charmerende 

Akureyri.Overnatning/Middag: 

Hotel Edda eller lign 
 

Fredag 

Mývatn og omegn 

Efter en lille byrundtur i Akureyri 

fortsætter I til vandfaldet Goðafoss, 

der ligger på vejen mod det meget 

smukke område omkring søen 

Mývatn. 

 
Området omkring søen består af 

lavamarker, vulkaner og farverige 

bjerge.  

 

I ser de spændende lavaformationer i 

Dimmuborgir, pseudo kratere og 

undervandsgrotter med geotermisk 

vand i Grjótagjá og kogende 

svovldampe i Námaskarð. 

 
Der gøres også et stop  i det nordlige 

Islands svar på Den blå Lagune , 

Nature Bath- - entreen er ikke inkl. 

Nyd et besøg her som er mindst lige 

så godt som Den blå 

Lagune.Overnatning/Middag: Hotel 

Edda eller lign 

Lørdag 

Husavik-Asbyrgi-Dettifoss-

Mödrudalsöraefi-Östfjordarna. 

Efter morgenmaden går turen mod  

 fiskerbyen Húsavík, hvor der er sat 

3 timer af til at se på byen, besøge 

museet eller gå på cafë. 

 

Fra byen er det muligt at tage på 
hvalsafari, og har du lyst kan det 

arrangeres (mod tillæg)  

 

Turen går videre til Gjörnes halvøen 

og Ásbyrgi, en hesteskoformet dal, 

og turen går videre mod Egilsstaðir. 

 

Vi gør herfra en afstikker til 

Dettifoss, der er Europas mest 

vandrige vandfald. Stedet ånder af 
fred og idyl til man kommer helt 

ned til det majestætiske vandfald. 

 

Turen går nu gennem de næsten 

øde Øst-fjorde frem til 

Reydarfjördur 

 

Overnatning og middag: Hotel 

Blafell eller lign.  
 

Søndag  

Jökulsarlon-Skaftafell-

Núpar/Kirkjubaejarklaustur. 

Vi kører idag langs den dramatiske 

kystline ved Øst-fjordene og 

passerer Djupivogur og Höfn. 

 

Turen går tæt på Gletcher søen 

Jökulssárlón, et utroligt smukt 
naturområde, og her er det muligt 

at komme på sejltur med 

amfibiebåd blandt flydende isbjerge 

(ikke inkl.) 

 

Turen går videre til Skaftafell 

Nationalpark, en smuk og grøn oase 

nedenfor Örfærajökull med den 

højste bjergtop i Island (2.119 
meter). 

Overnatning/middag:: Hotel 

Núpar, eller lign. 

 

Mandag 

Vik-Dyrholaey-Solheimajökull-

Skogar. 

Vi indleder dagen med at passere 

lavamarken i Eldhraun og undervejs 

ser I de sorte gletcherdyner i 
Mýrdalssandur. 

 

Turen fortsætter til Dyrhólaey via 

Reynisfjara - Islands sydligste punkt 

og som er kendt for mange lunder.  

 

Derefter går turen til Skógar, hvor 

vi besøger Skogar museum (inkl 

entre).  

 Derefter går turen til vandfaldene 

Skógafoss og Seljalandsfoss og  

turen fortsætter vi via Hella og 

Hvolsvöllur til Selfoss 

Overnatning og Middag: hotel 

Sellfoss eller lign.  

 

Tirsdag 

Gullfoss-Geysir-Tingvellir- 

Reykjavik. 

I starter dagen med at besøge 

Gullfoss vandfaldet som er blandt de 
smukkeste i verden. Derefter går 

turen til Geysir hvor vi skal se den 

aktive Sokkur, som hvert 5. minut 

sprutter med kogende vand højt op 

mod himlen.  

 

Nu går turen mod Thingvellir, hvor 

verdens ældste parlament blev 

grundlagt,  
 

Rundturen slutter i Reykjavik med en 

byrundtur hvor I ser centrum, 

Hallgrims kirken og Perlen, der ligger 

højt i byen med en flot udsigt. 

 

Derefter bliver I kørt til jeres hotel, 

hvor I siger farvel til gruppen og 

guiden 
Overnatning: Hotel Plaza eller 

lign.  

 

Onsdag 

Reykjavik 

Efter en spændende rundrejse på 

Island har vi indlagt en fridag, hvor I 

kan opleve den hyggelige by, gå på 

shopping eller besøger nogle af de 

mange seværdigheder 
 

Om aftenen er der mulighed for at 

slutte rundrejsen på Island med 

maner, med en overdådig 

fiske/lammebuffet på restaurant 

Reykjavik, der ligger på torvet i et 

meget charmerende træhus. 

Overnatning:: Hotel Plaza eller lign 

 
Torsdag 

Reykjavik-Danmark 

I dag er det hjemrejsedag, måske 

skal I med det tidlige fly kl. 7.00 så 

er det tidligt op eller måske først på 

eftermiddagen og der er også en 

afrejse omkring midnat. 

 

Derefter går det retur mod 

København  

  

RUNDREJSE MED DANSK/SKANINAVISK TALENDE GUIDE 


