
 

 

ISLANDS PERLER 
Lørdag 
København-Island 
Der er afgang fra København eller 
Billund og efter 4 timer lander I i 
Keflavik, hvor bilen hentes. 
 
Derefter går det hotellet hvor der 
overnattes. 
Overnatning: Efter liste 
 
Søndag 
Øst på 
Efter morgenmaden går det langs 
Islands kyster mod byerne Hvera-
gerdi og Selfoss.  
 
Vi foreslår at I stopper ved Selja-
landsfoss og Skogafoss der er to af 
de mest interessante  vandfald på 
Island.  
 
Derefter fortsætter langs foden af 
Eyjafjollbjergene, hvor den beryg-
tede Eyjafjallajökull vulkan hviler 
under gletsjeren af samme navn.  
 
Kør videre mod landsbyen Vik med 
et stop ved Reynisfjara sorte sand-
strand med udsigt over Reynis-
drangar klipper mod havet og 
Dyrholaey.  
 
Derefter køres der mod Selfoss 
området, hvor der overnattes. 
Overnatning: Efter liste 
 
Mandag 
Landmannalaugar nationalpark 
(ca. 300 km) 
Efter morgenmaden besøges først 

det farverige Landmannalaugar 
nationalpark.  
 
Derefter går nordpå og tæt på Mt 
Hekla, Islands mest aktive vulkan, 
og fortsæt gennem en lille høj-
landsvej gennem maleriske land-
skaber til Landmannalaugar.  
 
Her kan I vandre rundt i de 
fascinerende omgivelser eller tage 
en dukkert i floden.  
 
Fra Landmannalaugar kan I køre 
mod Hrauneyjar højlandet og 
 
 
 
 

  
fortsætte mod vest langs Islands 
længste flod, Thjorsa.  
 
En af attraktionerne undervejs er 
den rekonstruerede gård på fra 
tidligere tider. 
 
Fortsæt til Gullfoss vandfaldet.  
Overnatning: Efter Liste 
 
Tirsdag 
Gullfoss-Geysir-Thingvellir-
Borgarfjordur  
(ca. 260/330 km) 
Efter morgenmaden går det fra 
Gullfoss vandfaldet og videre til 
Geysir geotermiske område, hvor 
geyseren Strokkur sprøjter næs-
ten kogende vand højt op i luften 
med 5-10 minutters mellemrum.  
 
Fortsæt forbi Laugarvatn søen til 
Thingvellir nationalpark, stedet for 
det første parlament, grundlagt i 
930 (World Heritage Site). 
 
Herfra fortsætter I mod Borgar-
fjörður og dagen slutter enten i 
Bifrost eller Saelingsdalur i Vest-
Island. 
Overnatning: Efter Liste 
 
Onsdag  
De sydlige vestfjorde  
(ca. 350/410 km) 
 
Efter morgenmaden fortsættes 
turen langs vestfjordenes sydlige 
kystveje, som vinder vejen langs 

fjordene. 
 
Ruten har god udsigt over Brei-
dafjordur og dens øer samt bakker 
med små vandfald og en frodig 
vegetation.  
 
Derefter går turen via Europas 
vestligste punkt ved Latrabjarg, 
hvor I kan tage en kort vandretur 
til toppen af fugleklippene med 
tusindvis af  lunder og guillemots.  
 
Nyd den vilde natur højt over 
havet, før I fortsætter mod 
Patreksfjordur. 
Overnatning: Efter liste 
 
 
 
 
 

 Torsdag 
Breidarfjordur-Smaefellnes 
(ca. 300 km) 
Efter morgenmaden anbefaler vi 
at I besøger Dynjandi – Vestfos-
sens største vandfald, som falder 
ned fra bakketoppen som et bredt 
gardin.  
 
Kør derefter mod til Brjanslaekur 
havn og for at tage færgen over 
Breidafjordur. 
 
Under turen kan I nyde udsigten 
til de fjerntliggende bjerge på 
Vestfjorden såvel som på Snae-
fellsnes halvø.  
 
I passerer øen Flatey, hvor I får et 
glimt af de gamle huse nær 
havnen. 
 
Fra Stykkisholmur fortsættes 
langs halvøen på Snaefellsnes, 
gennem små fiskerbyer og 
landsbyer og omkring Snaefells-
jökulls gletscher/ vulkan. 
Overnatning efter liste 
 
Fredag 
Snaefellnes-Reykjavik 
(ca. 200 km) 
Efter morgenmaden kan I udfor-
ske flere seværdigheder langs den 
sydlige del af Snaefellsnes halvø.  
 
Snaefellsnes kaldes ofte "Island i 
miniature", da stort set alle 
naturlige fænomener, der findes 
omkring Island, kan ses der - kun 

i en mindre skala!  
 
Snaefellsnes halvø er også det 
eneste område i Island, hvor der 
findes mineralvandskilder.  
 
Kør mod Borgarnes og videre til 
Hvalfjordur, gennem tunnelen og 
afslut dagen i Reykjavik. 
Overnatning efter liste 
 
Lørdag 
Reykjavik-Keflavik 
Efter en måske tidlig morgenmad 
går turen til lufthavnen i Keflavik 
hvor bilen afleveres og flyet til  
Danmark venter 
 

 


