
Fredag 

København-Island 

Der er om morgenen eller i løbet af 
afgang fra København til Keflavik på 

Island. 

 

Her er der transfer til hotellet, der 

ligger centralt i byen. 

Derefter at det bare om at indtage 
byen i de mange lyse timer der er 

tilbage. 

Overnatning: Hotel Natura eller lign. 

 

Lørdag 

Reykjavik/Den Gyldne trekant  

Efter morgenmaden bliver I hentet af 

bussen - hvis det er mindre bus 

guider chaufføren og er det en større 

bus er der en guide med på turen (der 
guides på dansk/skandinavisk) 

 

I skal på tur til "Den gyldne trekant", 

hvor man imponeres over de maje 

stætiske vandfald ved Gullfoss, de 

varme springende kilder i Geysir, og 

nationalparken Thingvellir. 

Overnatning: Hotel Natura eller lign. 

 
Søndag 

Sagatur  

Efter morgenmaden er der i periden 

afgang mod oplevelser i Vikingen Egil 

Skallagrimsson fordspor.  

 

Vi besøger bl.a. det nye 

nybyggermuseum (entre inkl.) 

Vandfaldet ved Hraunfossar, de  

varme kilder i Deildartunguhvers og 
Reykholt saga center. Turen varer 9 

timer og guides på skandinavisk.  

Mandag 

Hvalsafari 

Efter morgenmaden er der inkluderet 

en hvalsafari med m/s Adrea som 
man sikkert kender, da hun sejlede 

for sundbusserne som m/s Magalone, 

en dejligt skib med god plads ud og 

inde. Turen tager 3-3½ time og I kan 

vælge mellem afgang kl. 9.00, 13.00 

eller 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På turen kan man se Delfiner, Marsvin 

og Hvaler og der vil også være 

mulighed for at se fugle f.eks. Lunder 
(søpapepegøjer), suler, skarve, 

lomvier, terner og mange andre fugle. 

Om aftenen er der inkluderet en buffet 

med fisk, lam og dessert på 

restaurant Reykjavik, der ligger på 

Reykjaviks torv. 
Overnatning: Hotel Natura eller lign. 

 

Tirsdag 

Island-Sydgrønland 

Om formiddagen kan I nå at shoppe 

lidt inden det går til Keflavik hvor I kl. 

17.25 flyver med Air Iceland til 

Narsarsuaq med ankomst kl. 18.10 

Her venter guiderne fra Artic hvorefter 

det går til hotel Narsarsuaq. 

 

Efter indkvarteringen på hotellet 

afholdes et informationsmøde og 

derefter går I sammen en af guiderne 

en lille tur i Narsarsuaq. 

Derefter er der velkomstmiddag i den 

hyggelige restaurant. 

Middag og overnatning: Hotel 

Narsarsuaq. 

Onsdag 

Nasarsuq-Qaqortoq 

Efter morgenmaden går I sammen 

med Artic`s guder en tur i området. 

 

Derefter sejler I den meget smukke 

tur til Qaqortoq, hvor der er transfer 

til det gode hotel.  

 

Efter indkvarteringen vil der være et 
informationsmøde og derefter er der 

en byvandring med guiden i den rigtig 

hyggelige by. 

Overnatning: Hotel Qaqortoq 

Torsdag 

Qaqortoq  
Efter morgenmaden har vi inkluderet 

en tur rundt om "Storsøen" der ligger 

lige udenfor byen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turen er meget smuk, men man skal 

kunne gå 12 km i et varieret terræn.  

 
Guiden har kaffe og the med.  

 

Turen kan mod tillæg erstattes af en  

udflugt, der ikke fysisk krævende. 

Overnatning: Hotel Qaqortoq 

Fredag 
Qaqortoq 

i dag har vi ikke inkluderet nogen 

udflugter. 

 

I kan købe en ekstra udflugt af 

guiderne eller gå på opdagelse i byen 

 

Om aftenen er der afskedsmiddag i 

restauranten. 

Overnatning: Hotel Qaqortoq 
 

Lørdag 

Qaqortoq-Island 

Efter morgenmaden er der lidt tid til I 

skal på den måske sidste udflugt 

nemlig med helikopteren, der i lav 

højde flyver jer frem til lufthavnen i 

Narsarsuaq. 

 
Der vil formentlig være tid til en 

udflugt inden Air Iceland flyver jer 

tilbage til Keflavik kl. 18.55 med 

ankomst kl. 23.25, hvor der er  

transfer til hotellet 

Overnatning: Hotel Natura eller lign. 

 

Søndag 

Reykjavik 

Der er ikke planlagt noget i dag, men 
der er sikkert noget  ikke har oplevet. 

Overnatning: Hotel Natura eller lign. 

 

Mandag 

Island-København 

Der er morgenen eller i løbet af dagen 

afgang til lufthavnen i Keflavik for at 

flyve hjem. 
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