
ISLAND - OPLEV REYKJAVIK OG OMEGN  

 
 
1. dag 
Danmark-Island  
Der er afgang fra København eller 
Billund til Keflavik på Island 
 
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 
opleve Reykjavik ”by night” med lidt 
god mad og noget godt at drikke. 
Overnatning: 3* hotel m/bad 
(f.eks. Fosshotel Lind) 
 
2. dag 
”The Golden Circle”  
Efter morgenmaden går det på opda-
gelse i den sydlige Island. I skal 

f.eks. opleve Gullfoss vandfaldet og 
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 Thing- 
vallir national park, hvor der 

 
 
 
  
 

   
 
første parlament blev grundlagt i 
930 – en spændende dag med 
mange oplevelser.  
Overnatning: 3* hotel med 
bad 
 
3. dag 
Byrundtur i Reykjavik  
Efter morgenmaden skal I opleve 
byen på en Sightseeing Hop On - 
Hop af/på bus, så I kan opleve 
den hyggelige by på egen hånd 
(gælder hele dagen) 
Overnatning: 3* hotel m/bad 
 
4.dag 
Snaefellsnes halvøen 
Efter morgenmaden går turen til 
Snaefellsnes halvøen på Vest-
Island der er næsten en minia-
ture udgave af øen.  
 
Ud over den karakteristiske 
Snaefellsjökull gletscher er der 

sorte sandstrande, fugleklipper, 
spektakulære bjerge og vulkan-
ske kratere. 
  
  
 

  
 
På denne tur stopper vi f.eks 
eksempel i den lille fiskerby 
Arnarstapi, den gamle fiskerby 
Hellnar.  
 
Der er også besøg i Djupalons-
sandur og det ikoniske Kirkjufell-
bjerg.  
 
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: 3* hotel m/bad 
 
5. dag 
Island-Danmark 
Efter morgenmaden går det på 
et tidspunkt til lufthavnen, hvor 
flyet til Danmark venter. 
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