
Island: På jagt efter nordlyset (KØR SELV)  

 
 
1. dag 
København-Island  
Der flyves fra København til Keflavik 
på Island, hvor firhulstrækkeren 
hentes. Og derefter der der de 50 km 
der er til jeres hotel, der ligger cen-
tralt i Reykjavik. 
Overnatning: Fosshotel Lind  
(eller lign) 
 
2. dag 
Reykjavik-South Shore-Hella (ca. 
170 km)  
Efter morgenmaden Køres der øst på 
langs Islands kyster mod drivhusby-
en Hveragerdi og Selfoss.  
 
Undervejs bør I stoppe ved Selja-
landsfoss og Skogafoss, der er 2 af 

de flotteste vandfald på Island.  
 
Derefter fortsættes til foden af 
Eyjafjöll bjergene og Eyjafjallajökull-
gletsjeren.  
 
Derefter går det videre til byen Hella 
Hvor I skal bo på Fosshotel Hekla 
 
Middagen er baseret på fisk eller lam 
fra det lokale samfund, tilberedt af 
kokke som har et dybt kendskab til 
de traditionelle opskrifter og skikke.  
 
Efter middag er det tid at vente på 
nordlysets komme. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

  
 
ventetiden kan evt. tilbringes i 
den varme udendørs SPA. 
Overnatning og middag: 
Fosshotel Hekla 
 
3. dag (evt) 
Vik/Skaftafell nationalpark 
Efter morgenmaden kan I f.eks. 
køre til Vik eller lidt længere til 
Skaftfell nationalpark  
 
Besøg f.eks. det naturskønne 

område ved Dyrhólaey med flotte 

udsigter og det fantastiske 

udsigtpunkt ved Dyrhólaey. 

 

I kan også opleve den sorte 

strand og måske spise lidt frokost 

i Vik. 

Derefter går det tilbage til 
hotellet ved Hella hvor der igen er 
middag samt mulighed for at 
opleve nordlyset. 
Overnatning og middag: 
Fosshotel Hekla 
 
3. dag eller 4. dag 
”The Golden Circle” 
Efter morgenmaden forlades 
området omkring Helle og nu 
turen går det igen mod Selfoss, 
og videre mod nogle af Islands 
mest kendte naturlige vidundere.  
 
 

  

 
 
 
  
 

  
 
Stop ved Geysirområdet, hvor de 

mest aktive af gejserne Strokkur 

sprøjter næsten kogende vand 

op i luften med hver 5-10 

minutters mellemrum.  

 
Kør en tur rundt blandt de varme 
kilder i dette geotermiske 
område og besøs Gullfoss 
vandfaldet.  
 
Fortsæt forbi Laugarvatnsøen 
mod Thingvellir nationalpark og 
Þingvallavatn - et sted hvor det 
første parlament fandt sted og 
meget smukt sted hele året.  
 
Derefter fortsættes til Reykjavik 
og jeres hotel.  
Overnatning: Hotel Fosshotel 
Lind  
 
4. dag / 5.dag 
Reykjavik-Keflavik  
Efter en måske tidlig morgenmad 
går turen til lufthavnen i Keflavik 
hvor bilen afleveres og flyet til 
København venter. 
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