
ISLAND + VESTGRØNLAND  
(guided på Skandinavisk/dansk 

 
Onsdag  

København-Island  
Der er afgang fra København og 
efter 4 timer lander I Keflavik 
lufthavn på Island. 
 
Efter ankomsten til Island er 
der transfer til jeres hotel med 
flybus.  
 
Efter indkvarteringen er det tid 
til at nyde den smukke hoved-
stad og gå på shopping, besøge 
kirken og nyde livet på en for-
tovscafe eller lign.  
Overnatning: Hotel Klettur 
eller lign.  
 
Torsdag  
Reykjavík- Borgarfjörður 
Skagafjörður-Akureyri.  
Efter morgenmaden går det 
med bus nordpå via Valdfjords-
tunnellen til Borgarnes og 
Skagafjördur til hestenes dal.  
 
I besøger museet i Blaumbær 
(entre inkl.) indrettet i en gam-
mel gård med græs på taget.  
 
Derefter går turen videre via 
Öxnadalsheidi til Nordislands 
hovedstad, den charmerende by 
Akureyri. 
Overnatning/Middag: Hotel 
Kea eller lign  
 
Fredag  
Mývatn og omegn  
Efter en lille byrundtur i Akurey-
ri 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 far-

verige bjerge.  
 
I ser de spændende lavafor-
mationer i Dimmuborgir, pseu-
do kratere og under-vands-
grotter med geotermisk vand i 
Grjótagjá og kogende svovl-
dampe i Námaskarð.  
 
Der gøres også et stop i det 
nordlige Islands svar på Den blå 
Lagune, nemlig Nature Bath 
(entre ikke inkl).  
 
 
 

 Nyd et besøg her som er mindst 

lige så godt som Den blå Lagu-
ne. 
Overnatning/Middag: Hotel 
Kea eller lign  
 
Lørdag  
Husavik-Asbyrgi-Dettifoss-
Mödrudalsöraefi-Östfjordene.  
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 halv-
øen og Ásbyrgi, en hesteskofor-
met dal, og turen går videre mod 
Egilsstaðir. 
 
Vi gør herfra en afstikker til Detti-
foss, der er Europas mest vand-
rige 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 Reydar-
fjördur. 
Overnatning og middag: Hotel 
Blafell eller lign.  
 
Søndag  
Jökulsarlon-Skaftafell-Núpar-
Kirkjubaejark laustur.  
Vi kører nu langs den dramatiske 
kystline ved Østfjordene og pas-
serer Djupivogur og Höfn.  
 
Turen går tæt på Gletcher søen 
Jökulssárlón, et utroligt smukt 
naturområde, og her er det mu-
ligt at komme på sejltur med am-
fibiebåd blandt flydende isbjerge 

(ikke inkl).  
 
Turen går videre til Skaftafell Na-
tionalpark, 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-Solheimajö-
kull-Skogar.  
Vi indleder dagen med at passere 
lavamarken i Eldhraun og under-
vejs ser I de sorte gletcherdyner i 
Mýrdalssandur.  
 
Turen fortsætter til Dyrhólaey via 
Reynisfjara - Islands sydligste 
punkt og som er kendt for mange 
lunder.  
 
Vi besøger også Vulkan centret i 
Hvolsvöllur. (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 ko-
gende vand højt op mod himlen. 
Derefter går turen mod Thingvel-
lir, hvor verdens ældste parla-
ment 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 ud-
sigt. Derefter bliver I kørt til jeres 
hotel, hvor I siger farvel til grup-
pen og guiden.  
Overnatning: Hotel Klettur  
eller lign.  

 
Onsdag  
Reykjavik-Ilulissat 
Efter morgenmaden finder I selv 
til den lokale lufthavn i Reykjavik 
 
hvor I kl. 10.15 flyver til Ilulissat 
med ankomst kl. 11.30 (lokale ti-
der – flytid højst 3 ½ time). 
 
I hentes i lufthavnen i Ilulissat af 
en af Artic`s guider og bliver kørt 
til Hotel Arctic**** hvor værel-
serne venter.  
 
 



Derefter vil guiderne afholde et 
informationsmøde og derefter 
byder vi på en guided byrundtur 
med besøg i den gamle bydel 
hvor vi ser bygninger, der 
stammer fra den første handels-
station. Vi besøger også den 
travle fiskerihavn, den gamle 
kirke og museet med en kopi af 
en gammel grønlandsk tørve-
hytte.  
Middag og overnatning: Ho-
tel Arctic  
 
Torsdag 
Ilulissat  
Efter morgenmaden går det i lø-
bet af dagen på en dejlig tur til 
Sermermiut, der er en boplads 
ved isbræen.  
 
Vi kører til udkanten af Ilulissat 
og derfra går vi på en smuk tur 
blandt småbjerge til Sermer-
miut, hvor man finder spor fra 4 
eskimo-kulturer.  
 
 
 
  
 
 
 
  

 

Overalt kan man nyde synet af 
smukke blomster, de smukke 
fjelde og den fantastisk udsigt 
over isbræen.  
Overnatning: Hotel Actic 
 
Fredag 
Ilulissat-Illimanaq  
Efter morgenmaden sejler til Ili-
manaq, der er en lille bygd, der 
ligger lige syd for Kangia isfjor-
den. Bygden har ca. 70 indbyg-
gere, der hovedsagelig lever af fi-
skeri og jagt.  
 
Sammen med guiden vil I opleve 
en tilværelse der er meget for-
skelligt fra livet i Ilulissat.  
 
Bygden ligger meget malerisk og 
der bliver tid til at gå en tur i det 
vidunderlige smukke landskab.  
 

Vi tager også på hvalsafari hvor 
vi prøver spotte hvaler (ingen ga-
ranti). Der er inkluderet en fro-
kostpakke).  
 
Naturen undervejs er fyldt med 
Isbjerge og turen varer ca. 6 ti-
mer  
 
Overnatning: Middag og Over-
natning: Hotel Arctic 
 
Lørdag 
Ilulissat-København 
Efter morgenmaden går det til 
lufthavnen, hvor vi kl. 11.50 fly-
ver til Kangerlussuaq (tidligere 
afgang hvis der ikke er plads på 
denne afgang) med ankomst kl. 
12.40 og kl. 13.10 går det videre 
mod København med ankomst kl. 
21.30  
 
 

  


