
 

 

VINTER PÅ ISLAND (KØR SELV) 
Onsdag 
København-Island 
(ca. 50 km) 
Der flyves fra København til 
Keflavik på Island, hvor bilen 
hentes. 
 
Derefter køres til jeres hotel, der 
ligger centralt i Reykjavik 
Overnatning: Hotel Klettur  
eller lign 
 
Torsdag 
Reykjavik-South Shore-Vik 
(ca. 200 km) 
Efter morgenmaden Køres der øst 
på langs Islands kyster mod 
drivhusbyen Hveragerdi og Selfoss. 
 
Undervejs bør I stoppe ved Selja-
landsfoss og Skogafoss, der er 2 af 
de flotteste vandfald på Island.  
 
Derefter fortsættes til foden af 
Eyjafjöll bjergene og Eyjafjall-
ajökullgletsjeren. 
 
Derefter går det videre til byen Vik 
med stop ved Reynisfjaras sorte 
sandstrand med udsigt over 
Reynisdrangar klipperne og 
Dyrholaey. 
Overnatning: Icelandair hotel 
Vik eller lign 
 

 Fredag 
Skaftalelle-Jokulsarlon-Vik 
(ca. 400 km) 
Efter morgenmaden køres der på 
tværs af det sorte sand, glacialøer 
og mostækkede lavamarker mod 
Kirkjubæjarklaustur.  
 
Derefter køres mod Skaftafell 
nationalpark, den største national-
park i Europa.  
 
En af parkens hovedattraktioner 
er Svartifoss vandfald. Herfra får I 
også den bedste udsigt over 
Hvannadalshnjukur.  
 
Turen forsætter ved foden af 
Vatnajokull hvor I kommer til 
Jokulsarlon-gletsjerlagunen med 
tusindvis af isbjerge af forskellig 
form, størrelser og farver, der 
langsomt bevæger sig fra bræen 
mod havet.  
 
Turen går videre mod havet og 
"Diamond Beach" hvor impo-
nrende store stykker is rammer 
det sorte sand, før de smelter 
eller vaskes væk af havet. 
 
Turen går retur til hotellet i Vik-
området 
Overnatning: Icelandair hotel 
Vik eller lign. 
 
 

 Lørdag 
”Den gyldne Trekant” 
(ca. 290 km) 
Efter morgenmaden forlades Vik-
området og turen går tilbage mod 
Selfoss, og videre mod nogle af 
Islands mest kendte naturlige 
vidundere. Stop ved Geysir-
området, hvor de mest aktive af 
gejserne Strokkur sprøjter næsten 
kongende vand op med hver 5-10 
minutters mellemrum.  
 
Kør en tur rundt blandt de varme 
kilder i dette geotermiske område. 
Og besøg også Gullfoss vandfal-
det. 
 
Fortsæt forbi Laugarvatnsøen mod 
Thingvellir nationalpark og Þing-
vallavatn - et sted hvor det første 
parlament fandt sted og meget 
smukt sted hele året. 
 
Derefter fortsættes til Reykjavik 
og jeres hotel. 
Overnatning: Hotel Klettur 
eller lign 
 
 
Søndag 
Reykjavik-Keflavik 
Efter en måske tidlig morgenmad 
går turen til lufthavnen i Keflavik 
hvor bilen afleveres og flyet til  
Danmark venter. 
 

 


