
ISLAND – KØR SELV – 9 DAGE 
 

 
 
1. dag 
Danmark- Island 
Der er afgang fra Kastrup eller 
Billund hvor der flyves til Keflavik på 
Island hvor bilen hentes og eventyret 
starter. 
 

Herefter er der 50 km. til Reykjavik, 
hvor I finder hotellet. 
Overnatning: 3* hotel m/bad 
 
2. dag 
”den gyldne Cirkel” – Hvolsvollur 
(Ca 320 km) 
Efter morgenmaden starter turen 
med et besøg ved tre af Islands mest 
kendte seværdigheder: Thingvellir 
nationalpark, stedet for det første 
parlament (UNESCO-verdensarvsted) 
og et sted med stor geologisk inte-
resse. 
 
Derefter besøges Geysir geotermiske 
område, hvor gejseren Strokkur 
sprøjter en søjle med kogende vand 
op i luften hvert 5-10 minut og Gull-
foss-vandfaldet, der falder i to kaska-
der dybt ned i den dybe kløft i Hvita 
gletscherflod. 
 
Derefter i langs med sydkysten hvor 
I bor i området omkring Hvolsvollur. 
Overnatning: 3* hotel m/bad 
 
3. dag 
Sejlalandsfoss – Skogar – Rey-
nisfjara -Vik-Kirkjubaearklustur 
(ca.200 km) 
Efter morgenmaden køres der langs 
sydkysten af Island med muligheder 
for at stoppe ved vandfaldene i 
Seljalandsfoss og Skogafoss.  
 
Turen fortsætter langs Eyjafjoll 
bjergene er der god udsigt over Eyja-
fjallajokull gletscheren, med den hvi-
lende vulkan med samme navn, der 
forårsagede forstyrrelse i lufttrafik-
ken over hele Europa i 2010. 
Der overnattes i området. 
Overnatning: 3* hotel m/bad 
 

4. dag 
SKAFTAFELL – JOKULSARLON – 
EASTFJORDS (ca. 400 km) 
Efter morgenmaden køres til Skafta-
fell nationalpark medvulkansk sand 
og hvor I krydser gletsjerfloder.  
 
Fremme i Skaftafell oplever I en grøn 
oase omgivet af gletschere, hvor I 
kan tage en tur gennem parken til 
Svartifoss vandfald eller gå på en 
gletschertur. 

   
 
I fortsætter af ringvejen med 
udsigt over Islands største 
gletsjer Vatnajokull og videre til 
Jokulsarlon gletsjerlagune, hvor I 
kan bestille en amfibibådtur 
blandt isbjergene.  
 

Turen fortsætter mod hummer-
byen Høfn og langs østfjordene 
mod Djupivogur / Breiddalsvik 
den næste overnatning. 
Overnatning: 3* hotel m/bad 

 
5. dag 
EGILSSTAÐIR – DETTIFOSS – 
HUSAVIK (ca. 480 km) 
Efter morgenmaden går turen 
videre ad østfjordene til Egils-
staðir - den største kommune på 
Island.  
 
Ruten passerer går gennem den 
grønne Jokuldalurdal med adskill-
ige vandfald, der falder fra top-
pen af bakkerne langs vejen og 
krydser ørkenlandet Modrudal-
soraefi.  
 
Kør derefter til Dettifoss, Europas 
mest kraftfulde vandfald i kløften 
i Jokulsargljufur nationalpark og 
fortsæt nordpå mod Asbyrgi - den 
hesteskoformede kløft.  
 
Derefte går det via Tjorneshalv-
øen til Husavik hvor I bor 
Overnatning: 3* hotel m/ bad 
 
6. dag 
Myvath– Godafoss – Akureyri 
(ca. 200 km) 
Efter morgenmaden anbefaler vi 
et besøg på Hvalcentret eller tage 
på en hvalsafaritur.  
 
Derefter går turen til søen 
Myvatn, hvor I  tilbringer dagen 
med at udforske de mange natur-
lige vidundere i det vulkanske 
område Myvatn med flere mulig-
heder for korte vandreture og en 
chance for et afslappende bad i 
den naturlige geotermiske 
lagune. 
 
Sent på eftermiddagen køres til 
Godafoss vandfald og i krydser 
derefter Vikurskard bjergpas og 

kører af den østlige kystvej mod 
Akureyri, hvor du overnatter. 
Overnatning: 3* hotel m/bad 
 

  
 
7. dag 
Akureyri-Skagafjordur-
Borgarfjordur (ca. 400 km) 
Efter morgenmaden køres der 
nordpå langs den vestlige 
kystvej Eyjafjordur med fan-
tastisk smukke  udsigt over det 

alpine landskab med høje bjerge, 
isdale og øen Hrisey .  
 
Derefter køres igennem Dalvik, 
Olafsfjordur og tre tunneler, og 
når så den charmerende fiskerby 
Siglufjordur, hvor vi anbefaler et 
besøg på det prisbelønnede 
Sildemuseum, der er indrettet i 
overdækket del af haven. 
 
Derefter fortsættes til Skagafjor-
dur med udsigt over øerne 
Malmey og Drangey. 
 
Derefter køres mod Blonduos og 
videre sydpå langs fjordene og 
over Holtavorduheidi-heden mod 
Borgarfjordur, hvor der overnat-
tes i området. 
Overnatning: 3* hotel m/ bad 
 
8. dag 
Naefellsnessområdet-
Reykjavik (ca. 420 km) 
Efter morgenmaden går til en en 
smukkeste dele af Island, Snae-
fellsnes- halvøen.  
 
Her kan man opleve de fleste af 
de naturlige fænomener, der 
findes omkring Island - kun i 
meget mindre skala: lavafelter, 
vulkanske kratere, gletsjere, 
vandfald, sandstrande, charme-
rende fiskerbyer, fugleklipper og 
mere.  
 
Et af de seværdigheder I passe-
rer, er Mt. Kirkjufell - et af de 
mest fotograferede bjerge i 
Island og et andet sted, man 
ikke må gå glip af, er Arnarstapi.  
 
Fra Snaefellsnes fortsættes gen-

nem Borgarnes og via Hvalfjor 
dur-tunnel len til Reykjavik hvor 
der overnattes. 
Overnatning: 3* hotel m/ bad 
 
9. dag 
Reykjavik-Keflavik-Danmark 
Efter morgenmaden skal I på 
tidspunkt nå et fly, så I kører de 
50 km. der er til lufthavnen, hvor 
bilen afleveres og flyet venter. 



+ 

 


