
Fredag 

København-Island 

Der er afgang fra Kastrup - flytiden er 
ca. 3 timer. De er også forbindelse 

med SAS fra Jylland via København 

 

Her er der transfer til Reykjavik hvor I 

skal bo på hotel Plaza, der ligger midt 

på torvet. 

 

Efter at I har fået værelset er der 

inkluderet en buffet med fisk, lam og 
dessert på restaurant Reykjavik der 

ligger 1 min. gang fra hotellet. 

Overnatning: Hotel Plaza 

 

Lørdag 

Reykjavik-Sydgrønland 

Om formiddagen kan I nå at shoppe 

lidt inden det går til Keflavik hvor i kl. 

17.25 med ankomst til Narsaqsuaq kl. 

18.10, hvor guiderne fra Artic venter 
hvorefter det går til hotel Narsarsuaq. 

 

Efter indkvarteringen på hotellet 

afholdes et informationsmøde og 

derefter går I sammen med guiderne 

en lille rundtur i området 

Moddag og overnatning: Hotel 

Narsarsiaq.  

Søndag 

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 

Mandag 

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. 

Afskedsmiddag og overnatning:  

Hotel Qaqortoq 

Tirsdag 

Sydgrønland-Island 

Efter morgenmaden går det i løbet af 

formiddagen med helikopter til 

Narsarsuaq – en meget smuk 

oplevelse. 

 

Der er tid til endnu en udflugt eller 
nyde livet i de smukke omgivelser da I 

først flyver tilbage til Island sent på 

eftermiddagen  

Der er afgang fra lufthavnen kl. 18.55 

med ankomst til Keflavik kl. 23.25. 

Her er der transfer til hotellet. 
Overnatning: Hotel Plaza 

Onsdag 

Reykjavik  

Efter morgenmaden er dagen på egen 

hånd, hvis I vil på udflugt hjælper vi 

gerne 
Overnatning: Hotel Plaza  

Torsdag 

Reykjavík-Borgarfjörður-

Skagafjörður-Akureyri. 

Efter morgenmaden gå det norpå via 

Valdfjordstunnellen til Borgarnes og 

Skagafjördur, der er hestenes dal. 

Vi besøger museet i Blaumbær (entre 

inkl.) indrettet i en gammel gård med 

grærstørv på taget. Derefter går turen 

videre via Öxnadalsheidi til 

Nordislands hovedstad, den 

charmerende Akureyri. 
Overnatning: Middag: Hotel Kea eller 

lign.  

Fredag 

Mývatn og omegn 

Efter en lille byrundtur i Akureyri 

fortsætter vi til vandfaldet Goðafoss, 
der ligger på vejen mod det meget 

smukke område omkring søen 

Mývatn. 

 

Området omkring søen består af 

lavamarker, vulkaner og farverige 

bjerge.  I ser de spændende 

lavaformationer i Dimmuborgir, 

pseudo kratere og undervejsgrotter 

med geotermisk vand i Grjótagjá og 
kogende svovldampe i Námaskarð. 

Der gøres også et stop på områdets 

svar på Den blå Lagune (Nature bath) 

- entreen er ikke inkl. nyd et besøg 

her, mindst lige så godt som sin 

kendte søster.  
Overnatning/Middag: Hotel Kea eller 

lign.  

Lørdag 

Husavik-Asbyrgi-Dettifoss-

Mödrudalsöraefi-Östfjordarna. 

Efter morgenmaden går turen mod 
fiskerbyen Húsavík, hvor der er 3 

timer til at se på byen, besøget 

museet eller gå på cafë. 

Turen går videre til Gjörnes halvøen 

og Ásbyrgi, en hesteskoformet dal, og 

turen går videre mod Egilsstaðir. 

Vi gør en afstikker til Dettifoss, der er 

Europas mest vandrige vandfald. 

Stedet ånder af fred og idyl til man 

kommer helt ned til det majestætiske 

vandfald og derefter fortsættes til 

Reydarfjördur 

Overnatning og middag: Hotel Blafell 
eller lign 

 

Søndag  

Jökulsarlon-Skaftafell-

Núpar/Kirkjubaejarklaustur. 
Turen gå  i dag langs den dramtiske 

kystline ved Øst-fjordene og passerer 

Djupivogur og Höfn. 

Turen går så tæt på glaciersøen 

Jökulssárlón, et utroligt smukt 

naturområde, og det er muligt at 
komme på sejltur med amfibiebåd 

blandt flydende isbjerge (ikke inkl.) 

 

Turen går videre til Skaftafell 

Nationapark, en smuk og grøn oase 

nedenfor Örfærajökull med den højste 

bjergtop i Island (2.119 meter). 

Overnatning/middag:: Hotel Núpar, 

eller lignende. 

Mandag 

Vik-Dyrholaey-Solheimajökull-

Skogar. 

Vi indleder dagen med at passere 

lavamrken i Eldhraun og ser de sorte 

gletscherdynerne i Mýrdalssandur. 

Turen fortsætter til Dyrhólaey via 

Reynisfjara - Islands sydligste punkt 

og kendt for mange lunder og derefter 

går turen til Skógar, hvor vi besøger 

Skogar museum (inkl entre).  

Derefter går turen til vandfaldene 

Skógafoss og Seljalandsfoss og 

derefter fortsætter vi via Hella og 

Hvolsvöllur til Selfoss 

Overnatning og Middag: hotel Sellfoss 

eller lign.  

Tirsdag 

Gullfoss-Geysir-Tingvellir- 

Reykjavik. 

I starter dagen med at besøge 

Gullfoss vandfaldet, blandt de 

smukkeste i verden, og derefter går 

turen til Geysir hvor vi skal se den 

aktive Sokkur, som hvert 5. minut 

sprutter med kogende vand højt op 
mod himlen.  

 

Derefter går turen mod Thingvellir, 

hvor verdens ældste parlament blev 

grundlagt,  

 

Rundturen slutter med i Reykjavik 

med en byrundtur hvor vi ser 

centrum, Hallgrims kirker og Perlen, 
der ligger højt i byen med en flot 

udsigt. 

 

Om aftenen er der mulighed for at 

slutte din rundrejse på Island med 

maner, med en fiskebuffet og en drink 

i isbaren på restaurant Reykjavik, der 

ligger på torvet i et meget 

charmerende træhus.  

Overnatning: Hotel Plaza eller lign.  
 

Onsdag 

Reykjavik-Danmark 

I dag er det hjemrejsedag, og det går 

det lufthavnen i Keflavik for at flyve 

hjem til København eller videre til 

Jylland. 

ISLAND RUNDT + SYDGRØNLAND 

 


