
Island: Rundrejser på vandrehjem (8 dage) 
 

 
1. dag  

København-Island   
(kørsel: 275 km)  
Der er afgang fra Kastrup eller 
Billund med Icelandair og efter godt 
3 timer lander på Island (tidsforskel: 
2 timer) - der er også mulighed for 
afrejse fra Jylland og efter I har 
hentet bilen, starter eventyret.  
 
Der køres fra Keflavik mod Reykjavik 
og videre mod Geysir. Byer er op-
kaldt efter den første springkilde der 
er kendt fra før 1294 og springkilden 
havde en vandsøjle på 60 meter, 
men omkring 1992 ophørte aktivi-
teten og indtil år 2000 var spring-
kilden helt død, og i dag springer den 
et par gange om dagen med en 
vandsøjle på omkring 10 meter.  
 
Tæt ved Geysir finder vi Strukkur, 
der springer med 8. minutters 
mellemrum.  
 
Derefter går det videre til Gullfoss 
vandfaldet. Gulfoss kunne man kalde 
en miniudgave af Iguazu (Brasilien 
/Argentina). Man ser flere vandfald 
efter hinanden, og her er mulighed 
for at se dem fra forskellige niveauer 
og selvom I kommer til at se mange 
vandfald på island er dette et af de 
flotteste.  
 
Efter dagens store oplevelser er der 
ca. 120 km. til Borganes. 
Overnatning: Hostel Borganes 
 
2. dag  
Borganes-Siglufjörður 
(Kørsel, ca. 310 km)  
Turen går nordpå og nær vandre-
hjemmet i Ósar findes det område i 
Island hvor man ser den største 
koloni af sæler. Derefter går det af 

vej nr. 76 med mange flotte udsigter 
og mange tunneller frem til Islands 
nordligst beliggende by Siglufjörður. 
Byen kaldes tit for "sildebyen" da by-
en engang levede af sildefiskeri og 
da fiskeriet var på sit højeste boede 
der omkring 3.000 indbyggere, men 
efter sildene pludselig forsvandt for 
ca. 50 år siden faldt indbyggertallet 
en del.  
 
Tidligere var det specielt om vinteren 
svært at komme hertil, men en lang 
række flotte nye tunneller har gjort 
det nemt at komme hertil. 
 
Der er i Siglufjörður indrettet et 
museum om sild og fisk. 

  
overdækket del af havnen og 

byen er rigtig hyggelig med liv på 
havnen og en række restauranter 
der tilbyder god mad. 
Overnatning: Hostel Ôsar, 
Blônduôs eller Dalvik  
 
3. dag 
Nordisland-Akuryri (Kørsel, 
ca. 75 km)  
Det går hurtigt af nye veje og 
tunneller til Akureyri, der er 
Nordislands hovedstad og en 
dejlig by at besøge  
 
Her er en dejlig gågade med 
cafeer, forretninger og restau-
ranter samt et nyt kulturcenter 
ved havnen.  
 
Gå op til kirken og nyd den flotte 
udsigt over byen.  
Overnatning: Hostel Akureyri  
 
4. dag  
Akureyri -Seyðisfjörður 
(Kørsel, ca. 290 km)  
Dagen byder på nye oplevelser af 
høj kvalitet. Vi foreslår at I besø-
ger Europas mest vandrige vand-
fald, der hedder Dettifoss. I kører 
først af hovedvej 1 og efter at der 
er kommet asfalt på vej 864 er 
det nemt at komme til 
vandfaldet, og fra parkerings-
pladsen er der 15 min at gå til 
vandfaldet som høres hele vejen, 
men først står frem i al sin magt 
når man er tæt på.  
 
Dettifoss ligger i nationalparken 
Jökulságljúfur, der dækker et 
areal på 150 km2. Vandfaldet er 
på en gang imponerende og 
skræmmende. Efter besøget her, 
hvor et toiletskur er det eneste 

tegn på turisme, kan turen gå 
videre til Húsavík, som nåes ved 
frokosttid. Den hyggelige by med 
2.500 indbyggere tilbyder flere 
mulighed for lidt god frokost.  
 
Derefter bør I tage på hvalsafari 
og trækirken fra begyndelsen af 
1900-tallet er også et besøg 
værd. Derefter går turen til 
østkysten.  
Overnatning: Hostel 
Seyðisfjörður  
 
5. dag  
Seyðisfjörður – Höfn (220 km)  
I forlader byen tidligt, for der er 
ca. 5 timers kørsel til Höfn. I  

  
kører nu langs Vatnajökull 

National Park frem til Höfn, der 
er en rigtigt hyggelig by med 
masser af atmosfære. 
Overnatning: Hostel: Höfn 
 
6. dag  
Höfn-Skogar (300 km)  
Turen fortsætter sydpå og I bør  
besøge Vatnajökull, der Islands 
største gletsjer beliggende i 
Nationalparken Vatnajökull. Man 
kan i bil opleve flotte udsigter 
med gletcheren som en malerisk 
baggrund.  
 
I kan også komme på en fantas-
tisk smuk sejltur mellem flyden-
de isbjerge og store blokke af is. 
Disse “fødes” fra Vatnajökull-
gletsjeren og flyder til stadighed 
ud i det kolde vand i lagunen og 
sejler langsomt mod havet. Man 
kan vælge mellem en kortere tur 
med amfiebiebåd eller en længe-
re tur, der går så tæt på gletche-
ren som det muligt.  
 
Derefter går det videre mod 
Skogar men undervejs skal man 
ikke snyde sig selv for et besøg i 
Vík, der en bygd med ca. 280 
indbyggere og bygden er Islands 
sydligst beboede bygd og ligger 
ca. 10 km fra gletsjeren. 
Overnatning: Hostel: Skôgar  
 
7. dag 
Skogar-Reykjavik (190 km) 
Turen gå mod Reykjavik men 
besøge museet der ligger i den 
lille bygd og som er et af de 
mest interessante museer på 
Island med alt fra gamle 
tørvehytter til transportens 
historie i Island  
 
Inden det går til hovedstaden 
Reykjavik bør i også besøge Is-
lands største vandfald Skóga-
foss, der har en bredde på 25 
meter og en fald på 60 meter og 
på solrige dage kan en regnbue 
ses.  
Overnatning: Hostel (med 
bad) i Reykjavik 
 
8. dag  
Reykjavik - Keflavik  
I løbet af morgenen eller går det 
til lufthavnen hvor bilen afleve-
res og så er det tid til at finde 
afgangshallen i lufthavnen og 
flyve retur til Danmark. 

 
+ 

 


