
Island: Det spændende Island (8 dage) 
 

  

Fredag 
Danmark-Island  
Der er i dagens løb afgang fra 
København eller Billund til Reykjavik 
med Icelandair. 

Efter ankomst til Keflavik på Island 
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 restau-
rant (ikke inkl.)  
Overnatning: 3* Hotel m/bad 

Lørdag 
Thingvellir - Kaldidalur – Hran-
fossar - Reykholt 
Efter morgenmaden starter vi med 
det første interessante besøg, idet vi 
anbefaler at I besøger Thingvellir 
nationalpark - stedet for det første 
parlament, grundlagt i 930.  

Thingvellir er blevet udpeget som 
UNESCOs verdensarv for dets kul-
turelle værdi. 

Derfra fortsætter via Kaldidalurhøj-
landet, der fører os tæt på Langjö-
kulls gletscheren.  

Derefter fortsætter I mod Borgarfjor-
ður og måske stopper I ved vand-
faldet Hraunfossar, hvor kilder af 
underjordisk vand siver gennem 
lavaen og løber som små vandfald 
ind i Hvitaglacial-floden.  

I kan også besøge Reykholt. før i 
finder jeres overnatningssted 
Overnatning: 3*hotel m/bad 
 
Søndag 
Snaefellsner Peninsula  
Udforsk Snaefellsnes halvøen, et mini 
Island hvor de fleste af de naturlige 
fænomener, der findes omkring 
Island - kun I en lidt mindre skala.  

Her er lavamarker, vulkanske krate-
re, gletschere, vandfald, sandstran-
de, charmerende fiskerbyer, fugle 
klipper og meget mere. 

Kør rundt om Snaefellsjökull glacie-
ren - indgangen til jordens centrum 
ifølge Jules Vernes historie.  

Turen ender i Stykkisholmur. 
Overnatning: 3*hotel m/bad 

  
 
Mandag 
Borganes-Sigluffjordur-
Akureyri  
Efter morgenmaden fortsætter 
køreturen langs halvøens nord-
kyst med udsigt over de mange 
øer i Breidafjordur bugten.  
 
Fortsæt gennem grønne dale og 
langs fjordene mod Skagafjordur. 
Der er mulighed for et besøg på 
Glaumbær Gamle tørvehus og 
Byen Sauðárkrókur.  
 
Holar i Hjaltadalur med den gam-
le katedral er en af de historiske 
seværdigheder af interesse 
undervejs.  
 

Vi foreslår at I fortsætter nordpå 
omkring Trollhalvøen til Siglufjor-
dur.  
 
I Siglufjordur har I mulighed for 
at besøge ”Sildemuseet”, eller 
rettere sagt, har man overdækket 
en del af havnen, hvor man I får 
et indblik i sildens betydning for 
byen (silden forsvandt pludselig 
for 50 år siden).  
 
Turen fortsætter derefter gennem 
tre tunneler og langs kystvejen til 
Akureyri.  
Overnatning: 3* hotel m/bad 
 
Tirsdag 
Godafoss vandfaldet – Myvath 
søen  
Efter morgenmaden forslår vi at I 
besøger Godafoss vandfaldet og I 
kan udforske søen Myvatn med 
en overflod af naturlige vulkanske 
vidundere.  
 
Blandt højdepunkterne er pseu-
dokratere ved Skutustadir, Dim-
muborgir (The Dark Castle) og 
Solfatara-feltet ved Namaskard 
med kogende mudder og damp-
åbninger.  
 
I sommermånederne kan fugleli-
vet nydes i fuldt flor over søen.  
 
Undervejs kan I nyde livet i om-
rådet svar på ”Den blå Lagune”.  
Overnatning: 3* hotel m/bad 

  
 
Onsdag 
Akureyri-Kjolur-”den gyldne 
cirkel”)  
Efter morgenmaden går turen 
retur over Kjolur (højlandsvejen) 
og evt. via Hveravellirs varme 
kilder hvor der er mulighed for 
en hurtig dukkert i den naturlige 
geotermiske pool eller en van-
dretur omkring de kogende 
varme kilder.  
 
Vejen går videre syd på og ind 
mellem Langjokull og Hofsjökull 
gletscheren gennem ørkenland.  
 
Derefter kan I lade turen gå forbi 
Gullfoss vandfald og Geysirom-
rådet, hvor man altid imponeres 

over Strokkur Geyseren, der 
med 5-10 min. mellemrum 
sprøjter næster 100 grader 
varmt vand højt op i luften. (I 
bor lige overfor)  
Overnatning: 3* hotel m/bad 
 
Torsdag  
South Shore  
Efter morgenmaden kan I be-
søge Selfoss og derefter fortsæt-
tes mod øst langs ringvejen til 
Seljalandsfoss og Skogafoss - to 
af de mest ikoniske vandfald på 
Island.  
 
Derefter fortsættes til foden af 
Eyjafjoll bjergene, hvor den be-
rygtede Eyjafjallajökull vulkan 
hviler under gletsjeren med 
samme navn.  
 
Et stop ved Reynisfjara sorte 
sandstrand byder på udsigter 
over Reynisdrangar klipper i 
havet samt Dyrholaey-højlandet, 
inden I kører tilbage til 
Reykjavik.  
Overnatning: 3* hotel m/bad 
 
Fredag  
Reykjavik-Keflavik  
Efter morgenmaden går det til 
lufthavnen, hvor bilen afleveres 
og flyet vente. Turen kan 
forlænges i Reykjavik. 
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