
   

Tirsdag 
Danmark-Island 
Der er afgang fra København til 
Keflavik på Island (fra Billund 
direkte i perioden 5/6-28/8 ellers 
via København) 

Efter at I er landet i Keflavik er 
der transfer til jeres hotel. 

Efter indkvarteringen er der tid til 
at shoppe lidt og derefter tage 
fat på at oplev Reykjavik ”by 
night” med lidt god mad og noget 
godt at drikke. 
Overnatning: Hotel efter valg 

Onsdag 
Byrundtur 
Efter morgenmaden går det på 
på opdagelse i Reykjavik. 
 
I besøger f.eks. havnen, den 
gamle bydel med de farverige 
huse og Hallgrimskirken. 

Turen tager nogle timer og der 
derefter kan i opleve byen på 
egen hånd 
 
I kan også tilkøbe en tur for et 
bsøg i  ”Den Blå Lagune”. 
Overnatning: Hotel efter valg 

 
 

 

 Torsdag 
”The Golden Circle” 
Efter morgenmaden går det på 
opdagelse i den sydlige Island. 

I skal f.eks. oplev Gullfoss 
vandfaldet oh Geysir området 
hvor specielt Stokkur 
imponerer med hvert 5-10 min. 
at sprøjte næsten kogende 
vand højt op i luften. 

Der er også et besøg ved 
Thingvallir national park, hvor 
der første parlament blev 
grundlagt i 930 – en 
spændende dag med mange 
oplevelser. 
Overnatning: Hotel eft 

Fredag 

Snaefellsnes halvøen  

Vest-Island er næsten en 

miniature udgave af øen. 

Ud over den karakteristiske 
Snaefellsjökull gletscher er der 
sorte sandstrande, fugleklipper, 
spektakulære bjerge og 

vulkanske kratere.  

 

 På denne tur stopper vi f.eks 

eksempel i den lille fiskerby 

Arnarstapi, den gamle fiskerby 

Hellnar. Der er også besøg i 

Djupalonssandur og det ikoniske 

Kirkjufellbjerg. 

Det fantastiske landskab på 
halvøen har fanget fantasien hos 
mennesker over hele verden, 
lige siden Jules Verne skrev den 
berømte science fiction roman 

"Rejsen til jordens indre”. 
 
I er tilbage i Reykjavik sidst på 
eftermiddagen, så der er tid til 
at spise middag og nyde 
aftenlivet i byen. 
Overnatning: Hotel 

Lørdag 
Hjemad 
Hvis I flyve  direkte til Billund 
skal I tidligt til lufthavnen, men 
eller er der tid til at nyde 
morgenmaden før I bliver hentet 
at køre til lufthavnen hvor flyet 
til København venter. 

I er mest typiske tilbage først på 
aftenen i København efter en 
nogle fantiske oplevelser på 
Island. 

 

 

 

OPLEV REYKJAVIK OG OMEGN 


