
Island: Rundrejser på vandrehjem (10 dage) 
 

 
1. dag  
København-Island  
(kørsel: 275 km)  
Der er afgang fra Kastrup om 
morgenen med SAS eller Icelandair 
og efter godt 3 timer lander I Kefla-
vik på Island(tidsforskel: 2 timer) - 
der er også mulighed for afrejse fra 
Jylland og efter I har hentet bilen 
starter eventyret.  

Der køres fra Keflavik mod Reykjavik 
og videre mod Geysir. Byen er op-
kaldt efter den første springkilde der 
er kendt fra før 1294 og springkil-
den havde en vandsøjle på 60 meter, 
men omkring 1992 ophørte aktivi-
teten og indtil år 2000 var springkil-
den helt død, og i dag springer den 
et par gange om dagen med en 
vandsøjle på omkring 10 meter.  

Tæt ved Geysir finder vi Strukkur, 
der springer med 8. minutters mel-
lemrum. Derefter går det videre til 
Gullfoss vandfaldet. Gulfoss kunne 
man kalde en miniudgave af Iguazu 
(Brasilien/Argentina). Man ser flere 
vandfald efter hinanden, og her er 
mulighed for at se dem fra forskellige 
niveauer og selvom I kommer til at 
se mange vandfald i  Island, er dette 
et af de flotteste.  

Efter dagens store oplevelser er der 
ca. 120 km. til Borganes. 
Overnatning: Hostel Borganes 

2. dag  

Borganes-Siglufjörður (Kørsel, 
ca. 310 km)  
Turen går nordpå og nær vandre-
hjemmet i Ósar findes det område i 
Island hvor man finder den største 
koloni af sæler.  
 
Derefter går det af vej nr. 76 med 
mange flotte udsigter og mange 
tunneller frem til Islands nordligst 
beliggende by Siglufjörður. Byen 
kaldes tit for "sildebyen" da byen 
engang levede af sildefiskeri. 
 
Der er i Siglufjörður indrettet et mu-
seum om sild og fiskeri i en over-
dækket del af havnen og byen er 
rigtig hyggelig med liv på havnen og 
en række restauranter der tilbyder 
god mad. 
Overnatning: Hostel Ôsar, 
Blônduôs eller Dalvik  
  

  
3. dag  
Siglufjörður-Akuryri  
(Kørsel, ca. 75 km)  
Det går hurtigt af nye veje og 
tunneller til Akureyri, der er 
Nordislands hovedstad. Her er en 
dejlig gågade med cafeer, forret-
ninger og restauranter, et nyt 
kulturcenter ved havnen.  
 
Gå også en tur op til kirken og 
nyd den flotte udsigt over byen. 
Overnatning: Hostel Akureyri  
 
4. dag  
Akureyri-Seyðisfjörður  
(Kørsel, ca. 290 km)  
Dagen byder på nye oplevelser af 
høj kvalitet. Vi foreslår at I besø-
ger Europas mest vandrige vand-

fald, der hedder Dettifoss. I kører 
først af hovedvej 1 og efter at der 
er kommet asfalt på vej 864 er 
det nemt at komme til vandfal-
det.  
 
Fra parkeringspladsen er der 15 
min at gå ud til vandfaldet som 
høres hele vejen, men først står 
frem i al sin magt når man er tæt 
på.  
 
Vandfaldet er på en gang impone-
rende og skræmmende. Efter be-
søget her, hvor et toiletskur er 
det eneste tegn på turisme, kan 
turen gå videre til Húsavík, som 
nåes ved frokosttid.  
 
Den hyggelige by med 2.500 ind-
byggere tilbyder flere mulighed 
for lidt god frokost. Derefter bør I 
tage på hvalsafari og trækirken 
fra begyndelsen af 1900-tallet er 
også et besøg værd. Derefter går 
til østkysten til den meget 
hyggelig by Seyðisfjörður 
Overnatning: Hostel Seyðis-
fjörður 
 
5. dag  
Seyðisfjörður  
Nyd livet i den vidunderlige natur 
langt væk fra en stresset hver-
dag, eller tag på udflugt. 
Overnatning: Hostel Seyðis-
fjörður  
 
6. dag  
Seyðisfjörður -Höfn (220 km)  
I kører nu langs Vatnajökull 
National Park frem til Höfn, der er 
en rigtigt hyggelig by med 
masser af atmosfære. 
Overnatning: Hostel: Höfn  

   
7. dag  
Höfn  
Der er masser at opleve i områ-
det, byen er hyggelig, her er 
udendørs swimmingpool og mu-
seer, og så er der Vatnajökull. 
Vatnajökull har et areal på ca. 
8.100 km², og den er helt op til 
1.000 m tyk, men dens gennem-
snitlige tykkelse er ca. 400 
meter.  Man kan i bil opleve flot-
te udsigter med gletcheren som 
en malerisk baggrund.  
 
I kan også komme på en fantas-
tisk smuk sejltur mellem flyden-
de isbjerge. Man kan vælge mel-
lem en kortere tur med amfiebie-
båd eller en længere tur, der går 
så tæt på gletcheren som det 

muligt.  
Overnatning: Hostel: Höfn  
 
8. dag  
Höfn-Skogar (300 km)  
Turen fortsætter sydpå området 
omkring Skôgar, men inden da 
skal I stoppe op i Vik, en hygge-
lig lille by med ca. 280 indbyg-
gere.  
 
Bygden er Islands sydligste be-
boede bygd og ligger ca. 10 km 
fra gletsjeren Mýrdalsjökull og 
derefter går det til Skôgar 
Overnatning: Hostel: Skôgar  
 
9. dag  
Skôgar-Reykjavik (190 km) 
Inden turen fortsætter mod 
Reykjavik bør I naturligvis 
besøge museet der ligger i den 
lille bygd og som er et af Islands 
mest seværdige museer med alt 
fra gamle tørvehytter til trans-
portens historie i Island - et 
virkeligt interessant museum at 
besøge.  
 
Inden det går til hovedstaden 
Reykjavik skal I besøge Islands 
største vandfald. Skógafoss, der 
har en bredde på 25 meter og en 
fald på 60 meter og på solrige 
dage kan en regnbue ses.  
Overnatning: Hostel Reykja-
vik.  
 
10. dag  
Reykjavik - lufthavnen i 
Keflavik (90 km)  
I løbet af morgenen eller går det 
til lufthavnen hvor bilen afleve-
res og flyet til Danmark venter. 

 

 


