
ISLAND – KØR SELV – LAVLAND OG HØJLAND 
 

 
 

1. dag 

Danmark-Island 
Der er i dagens løb afgang fra 
København eller Billund til Keflavik 
på Island. 
  
Efter ankomst til Keflavik på afhentes 
4-hulstrækkeren og derefter går det 
de 50 km. til Reykjavik hvor der 
tjekkes ind på hotellet.   
  
Derefter er det tid til at nyde den 
lyse sommeraften på en god 
restaurant (ikke inkl.)   
Overnatning: 3* hotel m/bad i 
Reykjavik 
 

2. dag 

Sydkysten (ca. 380 km)   
Efter morgenmaden går det mod 
Islands sydkyst.   
  
I kan f.eks. se vandfaldene Selja-
landsfoss og Skógafoss, nyde udsig-
ten over Eyjafjallajökull og Myrdal-
sjökull gletsjerne for ikke at tale om 
landbyen Vik hvor de sorte sand-
strande rækker så langt øjet  rækker.   
  
 

   
 
Derefter køres til Selfoss hvor der   
er mange gode restauranter. 
Overnatning: 3* hotel m/bad i 
Selfoss eller omegn 
 
3. dag 
Selfoss-Thingvelir-Geysir-
Gullfos-Kjolur (ca. 420 km) 
Efter morgenmaden går det mod 
Thingvallavatn med udsigt over 
Mt Hengill's dampende skrånin-
ger.   
  
I Geysirområdet venter I på at 
geyseren Strokkur spytter 
næsten kogende vand højt op i 
luften (sker med 5-10 min. 
mellemrum) og I kan også se 
nærmere på den smukke 

vandfald Gullfoss.   
  
Derefter får I brug for firhjuls-
trækkeren for det køre op i 
højlandet ved Kjolur og mellem 
Langjokull og Hofsjökull gletsjere.   
  
I kan holde en pause i Hveravel-
lirs geotermiske område med en 
naturlig pool.  
  
 

  
 
Der er også mulighed for at tage 
en dukkert i I det geotermiske 
vand eller tage en tur rundt om 
de varme kilder i denne 
ørkenoase.  
Overnatning: 3* hotel m/bad 
i området 
  
4. dag 
Snafellsnes–Reykjavik  
(ca. 470 km) 
Efter morgenmaden går det 
sydpå, men kør forbi Snaefells-
nes halvøen - området kaldes 
”Island i nøddeskal”. Her er både 
vulkanske bjerge og kratere, her 
er lavaområder, en gletcher, 
vandfald, sandstrande og meget 
andet.   

  
I kører tilbage i Reykjavik hvor I 
finder hoteller.  
Overnatning: 3*hotel m/bad  
  
5. dag 
Reykjavik-Keflavik   
Efter morgenmaden går det I 
løbet af dagen til lufthavnen, 
hvor bilen afleveres og flyet 
venter. 
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