
Island: Vinter, Spa og Nordlys 
 

 
 
Torsdag 
København-Keflavik 
Der er afgang i løbet af dagen, hvor 
der flyves til Keflavik (ca. 4 timer) 
 
Der venter en bus på at køre jer til 
hotellet. 

 
Efter indkvarteringen på hotellet er 
det tid til at finde en god restaurant 
for et godt måltid mad. 
Overnatning: Fosshotel Lind*** 
eller lign. 
 
Fredag 
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. 
 
Der er også et stop ved et 
drivhusområde hvor der dyrkes 
grøntsager i et land, der ikke får  
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meget dagslys det meste af året. 
 
Om aftenen er det tid til at finde 
et godt sted at spise 
Overnatning: Fosshotel 
Lind*** eller lign. 
 

Lørdag 
Byrundtur, spa, middag og 
nordlys 
Efter morgenmaden har vi 
inkluderet en hop af/på bus 
Hvor I kan opleve byen på egen 
hånd. 
 
Der er f.eks. stop ved 
Hallgrímskirkja kirke, der er 
opkaldt efter 1700-tallet digter og 
præst Hallgrímur 
Pévedtursson. Det er den højeste 
kirke på Island på 74,5 meter høj 
(244 ft.). 
 
Der er f.eks. også stop ved ved 
Höfði, hvor USAs præsident 
Ronald Reagan og Mikhail Gorbat-
sjov, der var præsident for 
Sovjetunionen, mødtes for at 
afslutte den kolde krig og 
Bessastaðir, den islandske  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
præsidents officielle bopæl på 
den smukke halvø. 
 
Se også den smukke Harpa 
koncertsal og konference-center 
i centrum af Reykjavík, som er 
designet af det danske firma 

Henning Larsen Architects i 
samarbejde med dansk-islandsk 
kunstner Ólafur Elíasson. 
 
Sidst på eftermiddagen køres der  

via UÞingvellir Nationalpark mod 

Laugarvatn Fontana, hvor vi for-

kæler krop og sjæl ved at bade i 

det geotermiske bad og derefter 

serveres der buffet med island-

ske specialiteter (inkl.) og I kan 

købe en øl eller et glas vin. 

På vejen hjem kører vi på Nord-
lysjagt, hvor der store chancer 
for at opleve den spændende 
fænomen. 
Overnatning: Fosshotel Lind 
*** eller lign. 
 
Søndag 
Island-København 
Efter morgenmaden er der 
transfer til lufthavnen hvor der 
flyves retur til København 
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