
 

ISLAND – NORDLYS OVER LAVAMARKEN 
 

 

 
1. dag  
Danmark-Island 
Der er f.eks afgang med SAS kl. 
8.15 og efter godt 3 timers flyvning 
lander I kl. 10.40 (lokaltid). 
 
Udenfor lufthavnen mødes I med 
jeres privat guide/chauffør. 
 
Turen går mod Thingvellir National 

Park, der et fantastisk sted, gennem-
syret af historie og folklore og omgi-
vet af utrolige geologi, og stedet er 
den første af Islands tre 
nationalparker der etableres og deter 
også den eneste, der på UNESCOs 
verdensarvsliste på Island. 
 
Parkens utrolige geologi kommer fra 
dens beliggenhed mellem den nord-
amerikanske og eurasiske tektonik 
plader, sprækkedalen der løber gen-
nem Island. 
 
Island er det eneste land, hvor 
denne dal, Mid Atlantic Ridge, kan 
ses over havets overflade. Ingen ste-
der er det mere synligt end i 
Thingvellir National Park. 
  
 
 

  
Fra Thingvellir National Park er 
der ca 50 minutters kørsel fra 
Thingvellir til Gaysirområdet og 
undervejs er det muligt at se jor-
dens vulkanskeaktivitet bliver 
mere intens. 
 
Dampende åbninger og skorstene 
er synlige undervejs og især kon-
centreret i landsbyen Laugarvatn, 

beliggende halvvejs mellem 
Thingvellir og Geysir. 
 
På Laugarvatn Fontana skal I op-
leve det geotermiske bageri på 
første hånd og tage del i 
bage et brød i jorden.  
 
Det tager 24 timer for jorden at 
bage brødet, den langsomme til-
beredning gør det mørke rugbrød 
meget velsmagende og som hu-
skes for alle, der har prøvet det.  
 
Det sidste stop på ruten Den 
Gyldne Cirkel er et af de mest 
spektakulære vandfald i Island: 
Gullfoss. 
 
Dette kraftfulde vandfald ligger i   

  
en dyb, gammel dal og vælter 
ned ad to dråber fra en samlet 
højde på 32 meter (105 fod). 
 
På vejen besøges også springkil-
den nær Geysir. 
 
Derefter går det mod hotellet, 
hvor I fremme sidst på eftermid-
dagen. 

 
Efter middagen på hotellet, ven-
ter vi på Nordlysets kommer 
frem (ingen garanti). 
Middag og overnatning: 
Northern Light Inn 
 
2. dag 
Efter morgenmaden går det de  
15 km. der er til lufthavnen hvor 
der flyves retur med Icelandair  
kl. 14.00 med ankomst til Kø-
benhavn kl. 18.15 (dansk tid). 
 
En eventyrlig er slut. 
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