
1. dag 
Danmark-Island 
Der flyves fra Danmark til 
Keflavik på Island hvor bilen 
hentes, og derefter går de 50 
km. til Reykjavik og dit hotel. 
Overnatning: Reykjavik light 
hotel 

  
2. dag 
Den gyldne cirkel - 
Hvolsvollur (ca. 320 km) 
Efter den gode morgenmad 
starter turen rundt på Island. 
  
Start med at besøge "den gyldne 

cirkel", nemlig Gullfossvand-
faldet og Geysir Geotermiske 
område med en overflod af 
varme kilder. 
  
Vent på den mest aktive af gej-
sere, Strokkur, som spytter næs-
ten kogende vand ved 5-10 mi-
nutters  mellemrum. 
  
Besøg også Thingvellir national-
park, stedet for det første parla-
ment, som blev grundlagt i 930 
  
Fortsæt langs østkysten til Hvols-
vollur, hvor der overnattes. 
Overnatning: Hotel 
Hvolsvöllur 
 
3. dag 
Sejlandsfoss-Skogar-
Reynisfjare-Vik-Kirkjubaejar-
klaustur (ca. 200 km) 
Efter morgenmaden køres øst på 
med muligheder for at stoppe 
ved vandfaldene Seljalandsfoss 
og Skogafoss. 
 
Turen fortsætter langs Eyjafjoll-
bjergene hvor der er en flot 
udsigt over Eyjafjallajökulls 
gletscheren og den berygtede 
vulkan af samme navn, der 
forårsagede forstyrrelser i 
området og i flytrafikken over 
hele Europa i 2010. 
 
Derefter kan I stoppe og tage på 
en kort vandretur på Reynisfjara 
sorte strand med udsigt over 
Dyrholaey klitterne. 
 
Derefter køres der videre til 
landsbyen Vik med sin sorte 
sandstrand, der strækker sig så 
langt øjet kan se og med en im-

ponerende udsigt over Reynis-
drangarklipperne, der stiger ud af 
havet og fortsæt så mod 
Kirkjubaejarklaustur. 
Overnatning: hotel efter liste 
  

4. dag 

Skantafell-Jokulsalon – 

Eastfjords (ca. 400 km) 

 Efter morgenmaden går turen 

mod Skaftafell nationalpark. 

Skaftafell er en grøn oase om-
givet af gletchere, hvor I kan 
tage en tur gennem parken til 
Svartifoss vandfald eller gå på en 
lille tur på en gletcher.  
 
Derefter køres der af ringvejen 
med udsigt over Islands største 
gletsjer Vatnajokull til Jokulsarlon 
gletsjerlagun, hvor I kan tage en 
fantastisk amfibiebåd blandt 
isbjerge. 
 
Derefter køres der videre mod 
Hofn også kaldet "hummerbyen" 
(måske lidt frokost) og derefter 
fortsættes langs østfjordene mod 
Djupivogur / Breiddalsvik til jeres 
næste hotel. 
Overnatning: hotel Bláfell 
 
5. dag 
Egilsstadir-Dettifoss-Husavik 
(ca. 480 km) 
Efter morgenmaden går det op 
langs østkysten til Egilsstaðir, der 
er den største kommune på 
østkysten. 
 

Turen går derefter gennem den 
grønne Jokuldalurdal med adskil-
lige vandfald, der falder fra top-
pen af bakkerne langs vejen og 
krydser ”ørkenmarken Modruda-
lsoraefi”.  
 
Kør af vejen til Dettifoss, Europas 
mest kraftfulde vandfald i Jokuls-
argljufur nationalpark og fortsæt 
mod nord mod Asbyrgi - den 
hesteskoformede dal. 
 
Nyd tjørneshalvøen og fortsat 
derefter til Husavik hvor der 
overnattes. 
Overnatning: Húsavik Cape 
hotel 
 
6. dag 
Myvatn-Godafoss-Akureyri 
(ca.200 km) 
Efter morgenmaden kan I f.eks 
tage på Hvalsafari eller nyd 
fuglelivet omkring Myvatn-søen 
og besøg evt. "Nature Bath", der 
er Nordislands svar på "Den blå 
Lagune", blot meget billigere. 
  
Derefter går turen via Godefoss 
vandfaldet og krydser over Vikus-
kard bjergpasset og langs den 

østlige kystvej mod Akureyri, der 
er Nordislands hovedstad. 
Overnatning: hotel efter liste 
 
7. dag 
Akureyri-Skagafjordur-
Borgafjordur (ca. 400 km.) 
Efter morgenmaden køres der af 
kystvejen med en flot udsigt over 
det alpine landskab med høje 
bjerge og smukke dale samt 
udsigt Hrisey Island. 
  
I kører videre gennem Dalvik og 
efter at have kørt igennem 3 tun-
neller kommer I frem til Sigluf-
fjordur, der er hyggelig by ved 
havet. 
  
Her kan I besøge museet, det er 
bygget op omkring silden, der 
pludselig forsvandt for godt 60 år 
siden og museet er indrettet i en 
overdækket del af havnen. 
  
Turen fortsætter til Skagefjordur 
med en udsigt over øerne Mal-
mey og Drangey og turen ender i 
Borgafjordur. 
Overnatning: Hotel Biföst 
 
8 dag 
Snaefellsnes halvøen -
Reykjavik  (ca. 420 km.) 
Efter morgenmaden går turen 
gennem en af de smukkeste dele 
af Island og man kalder tit 
området for "Mini Island” – et 
smukt og spændende område at 
slutte rundturen på Island på. 
 
Her er områder med lava, 

vulkanske kratere, gletchere, 
vandfald, sandstrande, masser af 
muligheder for at studere fugle 
og charmerende landsbyer. 
  
I bør køre forbi Mt. Kirkjufell der 
er et af de mest fotograferede 
bjerge på Island 
  
Fra Snaefellsnes halvøen kører I 
igennem Borganes og via Hval-
fjordur`s undersjøisk tunnel 
tilbage til jeres hotel i Reykjavik. 
Overnatning: Reykjavik light 
hotel 
 
 
9.dag 
Reykjavik-keflavik lufthavn 
I dag går det efter en måske lidt 
tidlig morgenmad til lufthavnen, 
hvor bilen afleveres og flyet til 
Danmark venter. 
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