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Island: Den lille vinterrundrejse 
 

 
 
Onsdag/ 1 dag 
København-Keflavik 
Der er afgang i løbet af dagen, hvor 
der flyves til Keflavik (ca. 4 timer) 
 
Derefter er der transfer til hotellet. 
 
Efter indkvarteringen på hotellet er 
det tid til at finde en god restaurant 
for et godt måltid mad. 
 
Ved 21-tiden starter I på en tur for at 
jagte de berømte nordklys. 
Overnatning: Hotel Klettur eller 
lign. 

 
Torsdag /2. dag 
Den gyldne trekant 
Efter morgenmaden skal I på en 
klassisk tur (Den gyldne Trekant) 
hvor der er besøg ved Geysir 
geotermiske område, vandfaldet 
Gullfoss og Þingvellir National Park. 
 
Der gøres stop ved springkilden 
Strokkur, der med 5-10 minutters 
mellemrum spyr næsten kogende 
vand højt op i luften. 
 
Om aftenen er det tid til at finde et 
godt sted at spise. 
 
Hvis det ikke lykkes at se Nordlys i 
går aftes for I en tur mere. 
Overnatning: Hotel Klettur eller 
lign 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

  
 
Fredag/ 3. dag 
Sydkysten, Skaftafell og 
Jokulsarlon 
Efter morgenmaden kører vi mod 
Islands sydkyst, der har så meget 
at byde på.  
 
Denne del af landet er rig på stor-
slåede og forskelligartede  land-
skaber, der spænder fra store 
landbrugsjord, aktive vulkaner, 
mange iskapper, gletschere, fan-
tastiske vandfald, brede sorte 
sletter og strande. 
 

Højdepunkterne omfatter Sel-
jalandsfoss og Skogafoss vand-
fald, Reynisfjara sorte sand-
strand, landsbyen Vik og en beta-
gende udsigt over gletsjere og 
bjerge. 
Overnatning: 3* hotel i  
Skaftafell 
  
 
Lørdag / 4.dag 
Jokulsarlon Glacial Lagoon - 
Ice Cave - Skaftafell - Reykja-
vik 
Efter morgenmaden starter turen 
hvor man kan debattere, hvad 
der er det største højdepunkt, 
Jokulsarlon med sine flydende is-
bjerge (som er dagens første 
stop) eller det blinkende lys i 
 
  
 

  
 
isgrotterne (hvilket er andet 
stop), men I vil helt sikkert 
komme tæt på en masse 
gletscher is i dag.  
 
Efter at have besøgt ishulen 
stopper vi igen I Skaftafell Natio-
nal Park med sit fantastiske 
landskab af bjerge og gletsjere. 
 
Vi kører derefter tilbage til Rey-
kjavik mens vi ser efter nordlys 
på vejen tilbage. 
 
Vi er tilbage til Reykjavik mellem 

21:00 og 23:00 til lidt sen af-
tensmad (ikke inkl). 
Overnatning: Hotel Klettur 
eller lign 
 
Søndag /5. dag 
Island-København 
Efter morgenmaden er der 
transfer til lufthavnen hvor der 
flyves retur til København. 
 
Turen kan foretages alle dage og 
kan forlænges efter ønske. 
 
Kan også foretages på 4* 
hoteller mod tillæg. 
 
 
 
 


