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island
Island er med rette berømt for sin uovertrufne natur. Allerede ved ankomsten 
bliver I konfronterede med de vilde og utæmmede landskaber, der byder på glet-
sjere, gejsere, varme kilder og brusende vandfald. Hovedstaden Reykjavik frem-
står både som metropol og fredfyldt fiskerlandsby i én skøn sammenblanding. 
Island er også mødet med en standhaftig befolkning, der med sin stærke iværk-
sætterånd har sat sit præg langt ud over landets grænser. På de følgende sider 
præsenterer vi jer for den brede palette af tilbud, som dette fascinerende land 
kan tilbyde, hvad enten I ønsker rideferie på islandske heste, kørselv-ferie, fami-
lieferie med aktiviteter for alle aldersgrupper, adventure i form a caving, klatring, 
vandreture m.m. eller et ophold i trendy Reykjavik. Vi håber, de kommende sider 
vil inspirere jer til at sammensætte den ideelle rejse - præcis, som I ønsker den.

Arctic Circle 

Arctic Circle 

Faxaflói

Brei}afjör}ur

Húnaflói

Bakkaflói

Horn
Rifstangi

Fontur

Ísafjarðardjúp 

Arnarfjörður 

Hornafjörður

Vopnafjörður 

Th
ist

ilfjö
rður 

Öxar-
fjörðurSkjálfandi 

Eyjafjörður 

Skagafjörður   
  

D
e

n
m

a r k  S t r a i t  

ATLANTIC OCEAN

GREENLAND SEA

Heimaey

Jökulsá
 á

 d
ál 

Thingvállavatn Thórisvatn

Myvatn

 Blanda 

Jöku
lsá

 á
 F

jö
llu

m 

Ho

fsá 

La
ga

rfl
jó

t 

Sk
jálf

an
da

rfl
ót

 

Héraðsvötn 

Hvítá
 

Hvit
á 

Gyufúr Leit 
Kald

akv
isl 

Thjórsá 

Skaftá 

Langjökull

Öræfajökull

Drangajökull

Myrdalsjökull

Hofsjökull

Vatnajökull

2119
Hvannadalshnúkur

1450

1666
Eyjafjallajökull

1491

1719
Grimsvöln

1920
Kverkfjöll2009

Barðarbunga

1510
Askja

1833
Snæfell

1682
Herðubreid

1765

1255

1675
Eiriksjökull

1350

1355

1148

1538

1384

925

1446

REYKJAVÍK

Thorlákshöfn

Hvolsvöllur

Vík

FagurhólsmýriKirkjubæjarklaustur

Höfn

Djúpivogur

Breiðdalsvík

Búdir

Seydisfjörður

Neskaupstaður

Bakkagerði

Vopnafjörður

Bakkafjörður

Thórshöfn

Raufarhöfn

Grimsstaðir
Reykjahlíð

Kópasker

Grenivík
Hofsós

Ólafsfjörður

Siglufjörður

Dalvík

Hvammstangi

Bordheyri

Varmahlið

Blönduós
Osar

Skagaströnd

Búðardalur

Grundarfjörður

Hólmavík

Króksfjarðarnes

Bjakalundur

Patreksfjörður

Bíldudalur

Bolungarvík

Flateyri

Thingeyri

Stykkishólmur

Hellissandur

Eyrarbakki

Thingvellir Geysir

Lougarás

Hella

Skógar
Vestmannaeyjar

Hafnarfjörður

Akranes

Kópavogur

Akureyri

Keflavík

Grindavík
Selfoss

Garðabær

Eskifjörður

Sau}árkrókur

Ísafjörður

Húsavik

Egilsstaðir

BorgarnesNational Capital (156,000 In 95)
over 5,000
other main city
other city

0 km 25 50 75 km

fun facts island:
•  På grund af jordens hældning om sommeren, 

er der dagslys i ca. 20 timer på Island. Derfor 
har landet også fået tilnavnet ”midnatssolens 
land”.

•  Den islandske viking Leif Eriksson (Leif the 
Lucky), var den første til at betræde det ameri-
kanske kontinent for ca. 1000 år siden, 500 år 
før Columbus.

•  Island er praktisk talt forureningsfrit, da landet 
næsten eksklusivt bruger geotermisk og hydro-
elektriskenergi. Derudover benyttes der flere 
hydrogendrevne busser til offentlig transport, 
og det er også muligt at leje hydrogenbiler.

•  Der er over 10.000 vandfald i Island. Mange 
er unavngivne.

•  Islændinge drikker mere Coca Cola end nogle 
andre i verden, måske fordi der bruges krystal-
klart islandsk vand, der ifølge islændingene 
selv giver dem verdens bedste Coca Cola.

•  Der findes over 100.000 vikingeheste på Is-
land, hvoraf mange er vilde. De renblodede 
heste har ikke ændret sig siden vikingerne red 
på dem for tusinde år siden. Det er forbudt at  
importere heste fra andre lande.

•  I mange år troede man, at Hekla, en af ver-
dens mest aktive vulkaner, var indgangen til 
Helvede. Når man på engelsk siger ”What 
the Heck?”, refererer man faktisk til vulkanen 
Hekla.

•  Mange islændinge praktiserer stadig den 
gamle nordiske vikingereligion, hvor guder som 
Thor, Odin og Freja hyldes.

•  Island har i alt 5 gletsjere; tre af dem er Euro-
pas største.

•  Der findes mere end 800 naturlige varme kilder 
på Island. Kilderne er med gavmild hånd strøet 
udover hele landet og præsenterer en ultimativ 
mulighed for interaktion med den rå natur. Og 
så skulle en dukkert oveni købet være godt for 
hjerte, hud og vejrtrækning.

vejret
Vejret i Island er meget omskifteligt året rundt. 
Det kan veksle fra strålende solskin til regnvejr og 
blæst på ganske kort tid. Maksimum temperatur 
om sommeren er ca. 14 grader. Dog føles de 14 
grader noget lunere end 14 grader i Danmark.  
Der er forholdsvis milde vintre med temperaturer 
omkring frysepunktet. Vinterhalvåret har kun få 
timer med dagslys, og det er også i denne periode, 
at der er gode chancer for at se nordlys. 
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ICELANDAIR
DET OPLAGTE VALG TIL 
NORDAMERIKA OG ISLAND

+ Husk du kan stoppe i Island på vej til og fra Nordamerika 
    uden ekstra billetomkostninger

I Individuelt underholdningssystem om bord
I Vælg mellem tre komfortable kabineklasser: Saga Class, Economy Comfort og Economy
I Den velkendte, professionelle og venlige Icelandair service.
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Isafjordur, Westfjords
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dag 1:
Ankomst til jeres hotel i Reyk-
javik, hvor resten af dagen er til 
egen disposition.

dag 2:
I får udleveret bilen om morge-
nen og begiver jer ud ad ”Route 
1”, Islands berømte ringvej langs 
den sydlige kyst, hvor vi foreslår, 
at I gør holdt ved de to impone-
rende vandfald Seljalandsfoss 
og Skógafoss. Seljalandsfoss 
falder ca. 60 meter, og det er 
muligt at gå bag om vandmas-
serne, hvor I kan fornemme 
suset og få et alternativt skue 
af vandfaldet. Lidt længere 
fremme kommer I til Skógafoss, 
som ligeledes falder 60 meter 
og med en bredde på 25 meter 
er et af Islands største vandfald. 
En kort køretur op i landet mod 
nordøst giver jer mulighed for at 
opleve Mýrdalsjökull-gletsjeren, 
hvis højeste punkt ligger i 1493 
meters højde. Toppen af Mýr-
dalsjökull er belagt med is, der 
dækker over den aktive vulkan 
Katla. Efter denne korte afstikker 
kører I igen ned mod kysten til det 
klippefyldte Dyrhólaey på Islands 
sydspids. Her møder I et excep-
tionelt view, hvor I kan se enorme 
søjler og klippeformationer af 
lava langs kysten og stikkende 
op af havet. Herfra kan man også 
se kystlinjen op mod Selfoss og 
Mýrdalsjökull-gletsjeren. Især 
om sommeren er det muligt at 
nyde Islands fugleliv - nogle dage 
er klippesøjlernes vægge næsten 
dækket af havfugle. (M)

Hvis I har mod på mere ad-
venture, er der mulighed for at 
komme på en snescootertur på 
Mýrdalsjökull og at sejle i kajak 
ved Stokkseyri, syd for Selfoss. 
Kontakt jeres rejsebureau for 
flere informationer. 

dag 3:
I dag skal I besøge Þjórsárdalur-
dalen der byder på en natur, der 
er fuld af kontraster. Her er birke-
træer i overmål, sandfyldte lava-
marker, vandfalde og floder, som 
alle ligger neden for Islands mest 
aktive vulkan, den knejsende 
Hekla. I Þjórsárdalur-dalen ligger 
også det rekonstruerede vikinge-
langhus Þjóðveldisbærinn. Huset 
blev begravet i aske efter Heklas 
udbrud i 1104. Fra Þjórsárdalur-
dalen kører I videre mod det 
fabelagtige vandfald Gullfoss, 

ca. 35 km i nordvestlig retning. 
Vandfaldet er en af Islands mest 
populære udflugtsmål. Efter en 
kort køretur kommer I til Geysir, 
verdens ældste gejser, der er så 
imponerende at selve fænome-
net er opkaldt efter den. (M)
Valgfrie muligheder: River-rafting 
i Geysir-området og ATV-quad bi-
king i Kaukadalur

dag 4:
Dagen starter med Þingvel-
lir Nationalpark, som er af stor 
historisk, kulturel og geologisk 
betydning for Island. Þingvellir 
Nationalpark er Islands ældste 
nationalpark, og den er i dag på 
UNESCOs liste over fredede om-
råder. Herfra kan I enten vælge at 
køre via Hvalfjörður (hvalfjorden) 

med sin seværdige blanding af 
vulkaner og grøn vegetation el-
ler Kaldidalur-højlandet (kræver 
4WD) til den smukke region Bor-
garfjörður nord for Reykjavik. Her 
kan i opleve Borgarfjörður-fjorden 
og se de mange flade ubeboede 
øer, der ligger i fjorden. Reykholt 

er hjemsted for Snorri Sturluson, 
en af de vigtigste personer i is-
landsk historie. Han levede i mid-
delalderen og var en berømt poet 
og politiker. I Reykholt kan i be-
søge resterne af Sturlusons gård, 
før I returnerer til jeres hotel i 
Reykjavik og afleverer bilen. (M)

dag 5:
Turen er overstået og hjemrejsen 
påbegyndes, med mindre I for-
længer opholdet med nogle dage 
i charmerende Reykjavik. (M)

M = morgenmad.

Kør-selv-ture
Vores kør-selv-ture giver jer frihed til at opleve Island i jeres eget 
tempo og selv bestemme hvilke attraktioner og naturfænomener, I 
vil opleve. Pakkerne inkluderer billeje samt overnatninger under-
vejs. I får udleveret et detaljeret kort over Island samt forslag til, 
hvad I kan opleve undervejs.

saGa sites
5 DAGE / 4 NÆTTER

En meget populær tur, hvor I oplever det bedste af hvad, den 
islandske sydkyst har at byde på. Gå i de islandske sagaers fod-
spor, og oplev imponerende vandfald, gejsere og gletsjere.
Overnatninger er en kombination af hoteller, gårdhuse og gæste-
huse - alle med private faciliteter og inkl. morgenmad. Hotellerne 
er 2-3 stjernede. Vi anbefaler, at I benytter en firehjulstrukket bil 
uden for sommersæsonen.

Strokkur-gejseren

Gullfoss

Hallgrímskirkja

Hveragerði
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dag 1:
Ankomst til jeres hotel i Reykjavik, 
hvor resten af dagen er til egen 
disposition.

dag 2:
I får udleveret bilen om morgenen 
og begiver jer imod Þingvellir Na-
tionalpark, som er af stor historisk, 
kulturel og geologisk betydning 
for Island. Þingvellir Nationalpark 
er Islands ældste nationalpark, 

som tilmed er optaget på UNE-
SCOs liste over fredede områ-
der. Ikke langt herfra ligger det 
fabelagtige vandfald Gullfoss. 
Vandfaldet er en af Islands mest 
populære udflugtsmål. Efter en 
kort køretur kommer I til Geysir, 
verdens ældste gejser, der er så 
imponerende at selve fænomenet 
er opkaldt efter den.

Herfra kører I ad ”Route 1”, Is-
lands berømte ringvej langs den 
sydlige kyst, hvor vi foreslår, at I 
gør holdt ved et af landets største 
vandfald Skógafoss. En kort køre-
tur op i landet mod nordøst giver 
jer mulighed for at opleve Mýr-
dalsjökull-gletsjeren, hvis højeste 
punkt ligger i 1493 meters højde. 
Toppen af Mýrdalsjökull er belagt 
med is, der dækker over den ak-
tive vulkan Katla. (M)

dag 3:
I kører videre ad ringvejen gennem 
landsbyen Kirkjubæjarklaustur til 
Skaftafell Nationalpark, en grøn 
oase omgivet af mørkt sand. Fra 
nationalparken kan I se den geval-
dige Vatnajökull-gletsjer. Fortsæt 
mod Islands største gletsjersø 
Jökulsárlón og så til den lille hav-
neby Höfn, hvor I overnatter. (M)

dag 4:
Fra Höfn kører I videre nordpå ad 
kuperet kystterræn med knejsen-
de bjerge i baggrunden. På vejen 
kommer I forbi flere hyggelige 
fiskelandsbyer. I har mulighed for 
at tage på sejltur til Papey-øen, 
hvor tusindvis af søpapegøjer 
holder til om sommeren. En an-
den mulighed er at besøge Petra 
Sveinsdóttirs berømte stensam-
ling ved Stöðvarfjörður. Området 
er kendt for sine sjældne og for-
underlige sten og mineraler. (M)

dag 5:
I tager videre gennem Möðrud-
alsöræfi, det islandske højland, 
hvis natur er en fryd for øjet. 
Højlandet er et af de få steder 
i Europa, hvor man kan køre ad-
skillige kilometer uden at kunne 
få øje på menneskets påvirkning. 
I kommer til Dettifoss, Europas 
største vandfald, når det gæl-
der størrelsen af vandmasser. 
Vandfaldet er 100 meter bredt og 

falder 44 meter. Turen går videre 
gennem den klippefyldte Tjörnes-
halvø til fiskehavnen Húsavík, 
hvor I har mulighed for at tage på 
hvalsafari. (M)

dag 6:
I dag har I mulighed for at opleve 
mange interessante højdepunkter 
i området omkring Mývatn-søen, 

såsom de forunderlige vulkanske 
formationer ved Dimmubogir, 
pseudokraterne ved Skútustaðir, 
Námaskarð med geotermisk akti-
vitet i form af varme dampende 
solfatarakilder samt vulkanen 
Krafla. Området omkring Mývatn-
søen er hjemsted for et stort 
antal ænder. Herfra kan I køre 
videre til Goðafoss-vandfaldet, 
Akureyri by eller Skagafjörður-
fjorden. (M)

dag 7:
I kører gennem den historiske 
region Skagafjörður, der frem 
for alt er kendt for hesteopdræt. 
Herfra har I mulighed for at be-
søge en gammel restaureret farm 
Glaumbær, der er et glimrende 

eksempel på traditionel islandsk 
arkitektur. Fortsæt til Húnaflói-
bugten og videre gennem Hol-
tavörðuheiði-plateauet, før I ven-
der tilbage mod Reykjavík.
En anden mulighed er at køre 
fra Skagafjörður og videre gen-
nem den fredede og uspolerede 
natur ved Kjölur-højlandet til den 
geotermiske oase ved Hveravellir 
(kræver bil kategori 5). Herfra kø-
rer I tilbage mod jeres hotel i Rey-
kjavík hvor I afleverer bilen. (M)

dag 8:
Det er tid til at tage afsked med 
Island efter en spændende og op-
levelsesrig tur. (M)

M = morgenmad.

iceland explorer
8 DAGE / 7 NÆTTER

Denne tur tager jer hele vejen rundt om Island langs ”Route 1”. Turen er spækket med vild natur 
- I kommer til at se Gejsere, vandfald, fjorde, vulkanlandskaber og imponerende kyststrækninger.
Overnatninger er en kombination af hoteller, gårdhuse og gæstehuse - alle med private faciliteter 
og inkl. morgenmad. Hotellerne er 2-3 stjernede.

Anbefalet bil: Kategori 2 (VW Golf el. lign.) eller større.

Godafoss

Seljalandsfoss

Gletsjer
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dag 1:
Ankomst til jeres hotel i Reyk-
javik, hvor resten af dagen er til 
egen disposition.

dag 2:
Oplevelserne begynder med et 
besøg i Þingvellir Nationalpark, 
som er af stor historisk, kulturel 
og geologisk betydning for Is-
land. Nationalparken er optaget 
på UNESCOs liste over fredede 
områder. I fortsætter mod det 
fabelagtige vandfald Gullfoss, og 
gejseren over dem alle, Geysir, 
der også har lagt navn til selve 
fænomenet. (M)

dag 3:
I kører videre langs den spekta-
kulære sydkyst og kommer forbi 
højdepunkter, såsom Skógafoss-
vandfaldet, Mýrdalsjökull-glets-
jeren og Vík med sit sorte sand. 
Fortsæt gennem Eldhrauns lava- 
områder til landsbyen Kirkjubæ-
jarklaustur.
En anden mulighed er at køre 
langs den flotte bjergvej Fjal-

labaksleið gennem Landmannal-
augar naturreservat (denne rute 
kræver 4WD-bil og er først åben 
fra midten af juni). (M)

dag 4:
Omgivet af gletsjer ligger den 
billedskønne Skaftafell Natio-
nalpark, hvor I har gode mulig-
heder for vandreture. Kør videre 
til Jökulsárlón, den største og 
mest berømte af de islandske 
gletsjersøer, og videre til havne-
landsbyen Höfn, der ligger i Horn-
afjörður. (M)

dag 5:
I kører i det frodige Egils-staðir-
område, der byder på spektaku-
lære fjorde, knejsende bjerge og 
små charmerende fiskerlandsby-
er. På vejen er det muligt at tage 
en bådtur til Papey Island, hvor 
tusinder af søpapegøjer har reder 
om sommeren. I kan også besøge 
Petra Stöðvarfjörðurs berømte 
stensamling fra området, som er 
kendt for sine forunderlige sten 
og mineraler. (M)

dag 6:
I fortsætter gennem højlandet, 
Möðrudalsöræfi, til Dettifoss 
- Europas største vandfald. Gå 
derefter på opdagelse i Jökul-
sárgljúfur Nationalpark med vid-
undere såsom stenformationerne 
ved Hljóðaklettar (Echo Rocks) 
og Ásbyrgi Canyon. I fortsætter 
langs Tjörnes-halvøen til lands-

byen, Húsavík, der anses for at 
være det bedste udgangspunkt 
for hvalsafari på Island. (M)

dag 7:
Dagen byder igen på masser af 
imponerende natur. I skal forbi 
den smukke sø, Mývatn, og det 
smukke omkringliggende områ-
de. I besøger højdepunkter såsom 
lavaformationerne ved Dimm-
uborgir, kraterne ved Skútustaðir, 
de farverige områder med varme 
mudderkilder ved Námaskarð og 
ikke mindst vulkanområdet Kraf-
la. I slutter dagen i Akureyri, det 
nordlige Islands hovedstad. (M)

dag 8:
Vi foreslår, I begynder dagen 
med at se nærmere på den fa-
scinerende by Akureyri, som 
bl.a. har verdens nordligste bo-
taniske have. Turen fortsætter 
gennem Skagafjörðurs frodige 

landskaber, berømte for opdræt 
af islandske heste og videre til 
Hrútafjörður-området. (M)

dag 9:
I fortsætter mod nordvest til 
Hólmavík og gennem Steingríms-
fjarðarheiði til de spektakulære 
Vestfjorde. Ved Ísafjarðar-djúps 
fjorde har I mulighed for at se 

sæler og et rigt fugleliv. I slutter 
dagen i Ísafjörður, der med sine 
4000 indbyggere er den største 
by i området. (M)

dag 10:
Brug tiden på at gå på opdagelse 
i Ísafjörður og området omkring 
byen. Ísafjörður er en gammel 
fiskerlandsby, men de senere år 
er byen blevet mere kendt for sin 
alternative musikkultur og den 
årlige musikfestival ”Aldrei fór 
ég suður”. Vi foreslår, at I også 
tager forbi nabolandsbyerne Bo-
lungarvík og Suðureyri. (M)

dag 11:
I kører fra Ísafjörður og har rig 
mulighed for at nyde Vestfjorde-
nes uberørte natur. Gå ikke glip 

af Dynjandi-vandfaldet og en 
køretur til Látrabjarg-klipperne, 
der om sommeren er beboede af 
millioner af søpapegøjer, suler, 
lomvier og alke. I fortsætter mod 
området ved Flókalundur, der lig-
ger på halvøens sydside. (M)

dag 12:
I stiger ombord på færgen Baldur, 
som tager jer over Breiðafjörður-
bugten. På vejen passerer I talri-
ge øer og masser af fugleliv, før I 
kommer i havn ved Stykkishólmur. 
I følger vejen langs Snæfellsnes-
halvøens kyst og kommer forbi de 
små fiskerlandsbyer Hellissandur 
og Grundarfjörður. Vi foreslår et 
stop ved Arnarstapis imponeren-
de klippeformationer samt stran-
den ved Djúpalónssandur, som er 
dækket af runde småsten i mørke 
nuancer. (M)

dag 13:
Området ved Borgarfjörður-fjor-
den har været befolket siden be-
gyndelsen af Islands bosættelse 
i det 9. århundrede og det er her, 
at mange af de islandske sagaer 
udspiller sig. I kan se vandfal-
dene Hraunfossar og Barnafoss, 
den historiske by Reykholt og 
de varme kilder ved Deildartun-
guhver, før I kører gennem Hval-
fjörður tilbage til Reykjavik. (M)

dag 14:
Denne fantastiske tur rundt i det 
ganske Island er nået sin ende, 
og det er tid til at forlade landet, 
med mindre I har mod på at for-
længe jeres ophold på øen. (M)

M = morgenmad.

iceland discovery
14 DAGE / 13 NÆTTER

Denne tur giver jer tid til i ro og mag at opleve de fascinerende naturfænomener hele vejen rundt 
langs ”Route 1”.  I kommer forbi alle Islands største attraktioner samt den mest ukendte del af Is-
land, det smukke Vestfirði (Westfjords) i det nordvestlige Island med stejle bjerge og smalle fjorde.
Overnatninger er en kombination af hoteller, gårdhuse og gæstehuse – alle med private faciliteter 
og inkl. morgenmad. Hotellerne er 2-3 stjernede. Når I ankommer til hotellet i Reykjavik den første 
dag, får i udleveret et detaljeret program for jeres rejse og et rutekort.

Gletsjer

Hvalsafari

Svartifoss, Skaftafell Nationalpark
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islands Åbne vidder
4 DAGE / 3 NÆTTER

Forkæl dig selv og din familie eller venner med en afslappende ferie i en træhytte på Island. Hyt-
terne ligger ved Núpar, 2 timers kørsel fra Keflavik lufthavn i rolige, naturlige omgivelser med knej-
sende bjergklipper i baggrunden. Núpar ligger ideelt placeret i forhold til nogle af Islands største 
seværdigheder, og det tager ikke lang tid at komme til de nærmeste byer. Hytterne er varme og 
komfortable, og de er bygget i en charmerende nordisk stil. Hytterne har veranda med udendørs 
boblebad. Det er en utrolig oplevelse at sidde i det varme boblebad midt i de vilde omgivelser. 
Besøger I Núpar om vinteren, giver naturen jer måske nordlyset som ekstra gave på mørke aftener 
med klar himmel.
Jeres bil venter jer, når I ankommer til Keflavik lufthavn. Herfra følger I vejen mod Reykjavik til 
byen Hveragerði. Herfra drejer I mod havet (i retning af Þorlákshöfn) og I vil da finde jeres hytte 
ca. 3 km nede ad vejen. For at hente nøglerne til jeres hytte skal I dog fortsætte endnu 4 km ned til 
servicecentret ved Hotel Hlíð.
Brug de næste dage på at udforske de smukke omgivelser med talrige naturvidundere og nyd 
opholdet i jeres hyggelige træhytte. I har 2 overnatninger i hytterne og dagene er til fri disposition. 
I står selv for måltiderne, men hytterne har fuldt udstyrede køkkener, og I kan med fordel handle 
ind i supermarkederne i de nærliggende byer. Sidste overnatning foregår på Flughotel, i Keflavik, 
så I på turens sidste dag har hurtig adgang til Keflavik lufthavn, hvor I afleverer bilen, og forlader 
den skønne ø for denne gang.

brugbar information
Store hytter (35 m²) har 2 sovevæ-
relser, et med dobbeltseng og et 
med køjeseng.
Små hytter (22 m²) har 1 sovevæ-
relse med dobbeltseng.

faciliteter
Hytterne er udstyrede med køk-
kenredskaber, køleskab, komfur 
og ovn, kaffemaskine og gryder. 
Til underholdning findes der 
TV, videoafspiller, radio og cd-
afspiller. Hver hytte har toilet og 
brusebad, samt boblebad på den 
udendørs terrasse, hvor der også 
er en gasgrill. Hytterne har en 
fælles legeplads for børn.

ATLANTERHAVET

FAxAFLóI

island

Grindavik
Keflavik

Mýrdalsjökull

Hveragerði
Núpar Cottages

Akranes

REYKJAVÍK

Borgarnes

afstand til omKrinGliGGende 
interessepunKter:

Keflavík lufthavn: 100 km
reykjavík: 50 km
blå lagune:  95 km
eyrabakki landsby:  23 km (Restaurant)
Geysir-området:  74 km (Geysir Geocentre, restaurant)
Gullfoss-vandfaldet:  83 km
Hveragerði landsby:   3 km (Swimmingpool, supermarkeder,  

bageri, bank)
Kerið vulkankrater:  23 km
selfoss landsby:   15 km (Kunstgalleri, købmand, caféer,  

restauranter, hospital)
skógar:   115 km (Skógar Folkemuseum, Skóga-

foss-vandfaldet)
stokkseyri landsby:   23 km (Hummerrestaurant, Þuríðarbúð 

tørvhus)
vík village:   145 km (Uldfabrik, Reynisdrangar-klip-

perne)
Þingvellir nationalpark:  55 km

Blå Lagune

Skógafoss Strokkur, Geysir-området
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dag 1:
Ankomst til jeres hotel i Reyk-
javik, hvor resten af dagen er til 
egen disposition (transport til 
hotellet er ikke inkluderet). Over-
natning i Reykjavik.

dag 2:
Turen starter fra Rejkjavik, hvor-
fra rejsen går sydpå gennem 
byen Hveragerði og til vandfalde-
ne Skógar og Skógafoss. Under-
vejs passeres landbrugsjorde og 
jøkelelve. Der er stop ved land-
bruget Þorvaldseyri Farm, som 

ligger ved foden af den verdens-
kendte vulkan Eyjafjallajökull, der 
senest var i udbrud i foråret 2010. 
Der blev i foråret 2011 åbnet et 
besøgscenter, hvor man blandt 
andet kan se en ca. 20 min. film 

om vulkanudbruddet. Næste stop 
er Skogar Folk Museum, inden 
turen fortsætter til gletsjeren 
Sólheimajökull. I kan frit vælge, 
om I vil deltage i gletsjer-gåturen. 
Overnatning i Vík-området. (M,A)

dag 3:
Vi kommer forbi det katolske 
kloster ved Kirkjubæjarklaustur, 
inden vi ankommer til Skaftafell 
National Park, som er et af Is-
lands smukkeste naturområder. 
Nationalparken er domineret af 
spektakulære udsigter over Vat-

najökull, Europas største gletsjer. 
Turen fortsaetter til Jökulsárlón 
Glacial Lagoon, hvor store is-
bjerge flyder stille rundt i den 
dybe lagune. Overnatning i Vík-
området. (M,A)

dag 4:
Vi starter dagen med en køretur 
langs den sydlige kyst til havnen 
i Landeyjarhöfn. Derfra sejler vi 
med en færge ca. 30 min. til We-
stman Islands. Ved ankomsten 
til øgruppen, udforsker vi først 
Heimaey Island, den største af 
Westman-øerne. I løbet af da-
gen inkluderes følgende ture: Et 

besøg hos søpapegøjerne ved 
Storhofdi, en vandretur til et vul-
kankrater, som for kun få år siden 
var aktivt og til sidst en udflugt, 
hvor de nye lavamarker udfor-
skes. Efter frokost er der tid til at 
vandre rundt i området på egen 
hånd. Overnatning i Laugarvatn 
eller Hveragerdi, afhængig af 
sæsonen. (M,A)

Bemærk: Hvis vejen til West-
man Islands er lukket pga. vejr-
situationen, vil turen i stedet 
fortsætte til lavamarkerne, som 
stammer fra vulkanen Katla og 
derefter til Laugarvatn.

dag 5:
Afgang til Geysir-området for at 
se de berømte gejsere Geysir 
og Strokkur. Sidstnævnte skyder 
varmt vand op i luften med få 
minutters mellemrum - en ganske 
speciel oplevelse. Derefter kører 
vi til Gullfoss, ét af Islands stør-
ste og mest imponerede vand-
fald. Næste stop er Þingvellir 
National Park, hvor det oldgamle 
parlament mødtes gennem år-
hundreder tæt ved bredden af 
Islands største sø. Efter en na-
turoplevelse uden sammenlig-
ning, kører vi tilbage til Rejkjavik. 
Overnatning i Rejkjavik. (M)

dag 6:
I dag er det tid til at sige farvel 
til Island efter en oplevelsesrig 
rundrejse i Island. Transport til 
den internationale lufthavn er 
ikke inkluderet. (M)
Overnatninger er en kombination 
af hoteller, gårdhuse og gæste-
huse - alle med private faciliteter 
og inkl. morgenmad. Hotellerne 
er 2-3 stjernede.

M = morgenmad, A = Aftensmad.

vulKaner & Gletsjere
6 DAGE / 5 NÆTTER

GuIDET GRuppETuR mED FASTE AFGANGE mAJ-SEp. KONTAKT REJSEBuREAuET FOR DATOER.

Som navnet afslører, byder denne tur på masser af vild og barsk natur. undervejs får I kyndig 
vejledning, anekdoter og facts om de forskellige områder og naturfænomener, I møder på turen.  
Hvis ikke I på forhånd er naturelskere, så bliver I det med garanti med Vulkaner & Gletsjere.

Seljalandsfoss

Þingvellir Nationalpark
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dag 1:
Ankomst til jeres hotel i Reyk-
javik, hvor resten af dagen er til 
egen disposition (transport fra 
lufthavnen til Reykjavik er ikke 
inkluderet).

dag 2:
I bliver mødt af rejselederen 
og resten af gruppen på hotel-
let. Dagens første udflugsmål 
er Hveragerði for at opleve det 
fabelagtige vandfald Gullfoss. 
Vandfaldet er en af Islands mest 
populære udflugtsmål. Ikke langt 
fra ligger Geysir, verdens ældste 
gejser og Strokkur, en af mange 

varme kilder og små kogende 
vandhuller i området. Efter at 
have set disse, går turen videre 
ned langs den sydlige kyst, hvor I 
blandt andet kommer forbi to im-
ponerende vandfald Seljalands-
foss og Skógafoss. I kommer til 
Dyrhólaey naturpark på Islands 
sydspids. Her møder I et excep-
tionelt view, hvor I kan se enorme 
søjler og klippeformationer af 

lava langs kysten og stikkende op 
af havet. Overnatning i Vik-områ-
det. Aftensmad indgår. (M,A)

dag 3:
I dag krydser i Eldhraun, den stør-
ste lavamasse, der nogensinde 
har dækket jordens overflade, 
hvorefter I kommer til den lille 
landsby Kirkjubæjarklaustur og 
Skeiðarársandurs flade lavap-
læner. I fortsætter til Skaftafell 
Nationalpark, en grøn oase 
omgivet af mørkt sand. Fra na-
tionalparken kan I se den geval-
dige Vatnajökull-gletsjer. Dagens 
program slutter med Islands stør-

ste gletsjersø Jökulsárlón, før I 
ankommer til den lille havneby 
Höfn, hvor I overnatter. Overnat-
ning i Höfn. Aftensmad indgår. 
(M,A)

dag 4:
Fra Almannaskarð-passet kan I 
nyde den betagende kyststræk-
ning langs det sydøstlige Island. 
Turen går videre nordpå ad kupe-

ret terræn med knejsende bjerge 
i baggrunden. På vejen kommer I 
forbi flere hyggelige fiskerlands-
byer. Ved Stöðvarfjörður besøger 
I Petra Sveinsdóttirs berømte 
stensamling. Området er kendt 
for sine sjældne og forunderlige 
sten og mineraler. Overnatning i 
Egilsstaðir-området. Aftensmad 
indgår. (M,A)

dag 5:
I tager videre gennem Möðrud-
alsöræfi, det islandske højland, 
hvis natur er en fryd for øjet. Høj-
landet er et af de få steder i Euro-

pa, hvor man kan køre adskillige 
kilometer uden at kunne få øje 
på menneskets påvirkning. I kom-
mer til Dettifoss, Europas stør-
ste vandfald, når det gælder de 
faldende vandmassers volumen. 
Vandfaldet er 100 meter bredt og 
falder 44 meter. Senere kommer 
I til området omkring Mývatn-
søen, der byder på forunderlige 
vulkanske formationer ved Dim-
mubogir, pseudokraterne ved 
Skútustaðir og laksefloden Laxá.
Overnatning i Mývatn-området. 
Aftensmad indgår. (M,A)

dag 6:
I tager mod den livlige by Aku-
reyri. Byen er Nordislands knu-
depunkt for kultur, uddannelse 

og fritidsaktiviteter. Akureyri har 
desuden nogle af Islands flot-
teste bygninger af tømmer, flot 
restaurerede, så de afspejler de-
res oprindelige charme. På vejen 
gøres der stop ved det smukke 
vandfald Goðafoss og Laufás, 
det gamle tørvehus bygget fra 
1865. Laufás giver jer indblik i, 
hvordan det var at leve på Island 
i det 17. århundrede. Overnatning 
i Akureyri-området. (M)

dag 7:
Dagen byder på den historiske 
region Skagafjörður, der frem 
for alt er kendt for hesteopdræt. 
Her bliver I introduceret til den 
islandske hest, berømt for sin 
naturlige gangart ”tölt”, hvor he-
sten kun sætter et ben til jorden 
af gangen. Turen går videre gen-
nem Holtavörðuheiði-plateauet 
til Borgarfjörður, fjorden med de 
mange flade, ubeboede øer. Over-

natning i Borgarnes-området. Af-
tensmad indgår. (M,A)

dag 8:
Fra morgenstunden tager I til De-
ildartunguhver, den mest kraftful-
de varme kilde i verden og deref-
ter ser I vandfaldet Hraunfossar. 
Gennem Kaldidalur-bjergpasset 
går turen til Islands største sø 
Þingvallavatn og Þingvellir Natio-
nalpark, som er af stor historisk, 
kulturel og geologisk betydning 
for Island. Þingvellir Nationalpark 
er Islands ældste nationalpark, 
og den er i dag på UNESCOs liste 
over fredede områder. Overnat-
ning i Reykjavik. (M)

dag 9:
Det er tid til at tage afsked med 
Island efter en spændende og op-
levelsesrig tur. (M)

M = morgenmad, A = Aftensmad.

iceland complete
9 DAGE / 8 NÆTTER

GuIDET GRuppETuR mED FASTE AFGANGE mAJ-SEp. KONTAKT REJSEBuREAuET FOR DATOER.

med de mange oplevelsesmuligheder og højdepunkter i Island, har vi valgt denne tur, der giver jer 
majestætiske landskaber, naturens vidundere og en smagsprøve på landets unikke karakter. Turen 
er en klassisk rundtur på Island, der byder på en skøn mikstur af natur og kultur.
Overnatninger er en kombination af hoteller, gårdhuse og gæstehuse – alle med private faciliteter 
og inkl. morgenmad. Hotellerne er 2-3 stjernede.

Skógafoss

Reynisdrangar

Hraunfossar
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reyKjaviK
Trendy og charmerende

Hotel cabin **
borgartuni 32
105 reykjavik
+354 511 6030
Hotel Cabin ligger på gaden Borgartun i Reykjavik med fin udsigt ud 
over den nærliggende bugt og i gåafstand til byens centrum med shop-
ping, caféer og museer. Hotellet ligger også tæt ved Laugardalur re-
creational area, der har én af landets største swimmingpools samt flere 
spa- og wellness-faciliteter. Hotellets værelser er simpelt indrettede og 
er alle udstyrede med eget badeværelse, tv og telefon. Hotel Cabin er 
for rejsende, der lægger vægt på pris og god beliggenhed.

Hotel frón ***
laugavegur 22a
101 reykjavík
+354 511 4666
Frón er et charmerende og moderne hotel beliggende midt i Reykjavik 
på den hyggelige hovedgade, Laugavegur. Hotellet er minimalistisk i 
design, men indrettet yderst elegant med tydelige nordiske referencer  
Reykjaviks udbud af restauranter, caféer, shopping, gallerier og teatre 
er alle inden for gåafstand. Hotellet rummer i alt 90 værelser og lejlig-
heder, hvilket gør det idéelt til både enlige, par og familier, der sætter 
pris på indkvartering med et personligt ”touch”. Alle er garanteret en 
varm velkomst på denne lille hotelperle.

radisson blu saGa ****
v. Hagatorg
is-107 reykjavik
Radisson BLU Saga Hotel ligger med behagelig gåafstand på 10 minut-
ter fra Reykjavik centrum. Hotellet har et stort bar- og loungeområde, to 
restauranter samt spa, hvor der tilbydes diverse behandlinger. Alle væ-
relser er moderne dekorerede og har historiske elementer så som ma-
lerier fra berømte islandske kunstnere. Værelserne har alle wifi, satelit-
tv, minibar og kaffe- og tefaciliteter. Radisson BLU Saga er velegnet til 
jer, der ønsker god service og gode faciliteter til en meget rimelig pris.

radisson blu 1919 ****
pósthússtraeti 2 
101 reykjavik
Radisson Blu 1919 er et af Reykjaviks bedste hoteller. Dette charme-
rende hotel ligger i byens centrum med nem adgang til restaurenter, 
barer, shopping, havnepromenaden og byens attraktioner. Hotellets 
værelser er moderne indrettede i skandinavisk design og har alle mo-
derne faciliteter, som man kan forvente af et førsteklasseshotel inkl. 
wifi, minibar, safetybox, telefon, fladskærms-tv m.m. Hotellet er kendt 
for sin gode service og personalet er behjælpelige med at guide jer 
rundt i Reykjaviks mange tilbud.

Esjan Reykjavik

frón

saga

1919

cabin
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dag 1: ankomst reykjavik
I ankommer til Reykjavik og tager 
en FlyBus (betales lokalt), som 
kører til Reykjavik by med jævne 
mellemrum. I tjekker ind på jeres 
hotel og har resten af dagen til fri 
disposition. Vi kan anbefale, at I 
tager på den hyggelige restau-
rant Vid Tjörnina, som er en gam-
mel herskabslejlighed omdannet 
til restaurant.

dag 2: reykjavik
Formiddagen er til fri disposition. 
Om eftermiddagen bliver I hentet 
på hotellet af jeres guide, som 
tager jer på en 3 times vandretur 
rundt i den islandske hovedstad. 

I vil se byen største attraktioner, 
men fokus vil være på levnene fra 
de nordiske vikinger. Rundvisnin-
gen slutter på en islandsk café, 
som serverer traditionel islandsk 
mad såsom rugbrød, røget lam-
mekød, tørret fisk og fermenteret 
hajkød – forbered jer på en stærk 
smagsoplevelse. (M,A)

dag 3: reykjavik
I får udleveret et 24-timers Rey-
kjavik Welcome Card, som giver 
adgang til en række af byens 
største attraktioner. Vi foreslår, 
at I besøger ”Reykjavik 871 +/- 

2 - Settlement Exhibition”, hvor 
I tager tilbage til Vikingetiden 
og ser ruinerne af et Vikinge-
langhus. National History Mu-

seum fortæller historien om den 
islandske nations opståen, mens 
Cultural House giver indblik i lan-
dets literære arv inklusiv manu-
skripter fra middelalderen. Som 
afslutning kan I tage en tur i én 

af Reykjaviks geotermisk opvar-
mede swimming pools. Kortet gi-
ver adgang til 7 forskellige pools 
– de fleste af dem under åben 
himmel. (M)

dag 4: afgang
I har dagen til fri disposition. I 
kan eksempelvis gå en tur ned 

til havnen og følge med i dagens 
aktiviteter, før I tager til lufthav-
nen (transport til lufthavnen ikke 
inkluderet). (M)

M = Morgenmad, A = Aftensmad

viKinGernes saGa
4 DAGE / 3 NÆTTER

Denne tur står i vikingernes tegn. I skal smage på traditionelle madretter og høre om, hvordan de 
islandske vikinger levede for ca. tusind år tilbage. Jeres personlige guide vil vise jer Reykjaviks 
største attraktioner og fortælle om den lokale kultur og hverdag.

24 timers  
reykjavik Welcome card inkluderer gratis ture og  
adgange til følgende services:

* Strætó City Busser
* Reykjavík Termiske Pools (7 stk.)
* National History Museum
* Culture House
*  Reykjavik 871 +/-2 Settlement  

Exhibition
*  Árbæjarsafn, Reykjavík City  

Museum
* Reykjavík Maritime Museum - Víkin
*  Reykjavík Family park and farm animal zoo
* Færgen til Viðey Island
*  Plus rabatter på diverse restauranter og i butikker

Reykjavik

Reykjavik



12

den blå lagune                                                                                                                
afgang flere gange dagligt
varighed: fleksibel
En helt igennem unik oplevelse! Vandet holder en konstant temperatur på 37-39 grader, og det svovlholdige 
vand har en meget helsende effekt på huden. Husk badetøj og håndklæde. Turen inkluderer kun transport til 
og fra Den Blå Lagune og ikke entré (betales lokalt).

reykjavík Grand excursion                                                                                           
afgang dagligt kl. 13.00
varighed: 2½ time
Denne sightseeingtur på ca. 2½ time fremviser Reykjaviks største attraktioner. I kommer forbi Perlan (Perlen), et 
af byens vartegn, den imponerende Hallgrímskirkja, som må regnes for Islands flotteste og mest berømte kirke 
og National Museum of Iceland, som udstiller Islands kulturelle historie gennem de sidste 1200 år.

Gullfoss og Geysir                                                                                                              
afgang dagligt kl. 12.30
varighed 5½ time
Den fantastiske springende varme kilde ved Geysir og vandfaldet ved Gullfoss danner rammen om denne 
udflugt til nogle af Islands største seværdigheder. En naturoplevelse udover det sædvanlige. 

south shore adventure                                                                                                   
afgang dagligt kl. 09:00
varighed 10 timer
Det sydlige Island består af næringsrig landbrugsjord, buldrende vandfald, lange kyststrækninger med sand-
strande, gletsjere og små charmerende landsbyer. 

Hvalsafari                                                                                                                          
afgang to-tre gange dagligt
varighed: 3 timer
I farvandet uden for Reykjavik er der gode chancer for at se delfiner, pukkelhvaler og spækhuggere. Under 
sejladsen i bugten vil I også få øje på den karakterisktiske søpapegøje.

den Gyldne cirkel                                                                                                             
afgang dagligt kl. 09:00
varighed: 8 timer
Denne klassiske tur giver en fremragende introduktion til Islands naturfænomener. Dagen byder på Þingvellir 
Nationalpark, som er af stor historisk, kulturel og geologisk betydning for Island. Det islandske folketing, 
Altinget, blev dannet helt tilbage i år 930 på dette historiske sted, og nationalparken er optaget på UNESCOs 
liste over fredede områder. Turen forsætter mod det fabelagtige vandfald Gullfoss og gejserne Geysir og 
Strukkur.

northern lights mystery                                                                                                  
afgang dagligt kl. 20 (15/09-31/03) eller kl. 21 (01/04-15/04)
varighed: 2½-3 timer
Kom med på denne mystiske aftentur, hvor I oplever det spektakulære naturfænomen, nordlys. På Island er 
der nordlys fra starten af efteråret og helt indtil forårets lyse nætter. Da nordlys er et naturfænomen, kan vi 
ikke garantere, at I vil opleve det – men chancerne er gode.

Kontakt rejsebureauet for flere udflugtsmuligheder.

island  
STOPOVER-PAKKER

DAGSUDFLUGTER 
FRA reyKjaviK

Hvis I har en mellemlanding på Island på ud eller hjemvejen mel-
lem Nordamerika og Danmark, kan I med fordel bruge en enkelt 
nat i Reykjavik og få en kort introduktion til dette fantastiske land.

Reykjavik er oplagt at besøge på en forlænget weekend. Byen er 
overskuelig, afstandene korte, og der er talrige udflugtsmulighe-
der. Her er et lille udpluk.

ice-en-route spa                                                                                                             
2 dage / 1 nat
Denne pakke inkluderer en overnatning i Reykjavik på Hotel Reykjavík Natura  inkl. morgenmad samt adgang 
til hotellets Soley Natura Spa med swimmingpool, sauna og jacuzzi. Hotellet ligger i et af Reykjaviks grønne 
områder med fin udsigt over byen og kun 15-20 minutters gang til centrum.

Golden circle stopover                                                                                                  
3 dage / 2 nætter
Denne pakke inkluderer to overnatninger i Reykjavik samt en guidet udflugt til de absolut største attraktioner 
på Island, vandfaldet Guldfoss, Thingvellir nationalpark og den berømte gejser, Geysir.

Strokkur-gejseren

Gullfoss

Blå Lagune
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pakken inkluderer følgende: 

*  3 nætter på Icelandair Hotel Reykjavik Natural (familieværelse)
* 24 timers welcome card med adgang til...
    - Strætó City Busser
    - Reykjavík Termiske Pools (7 stk.)
    - National History Museum
    -  Reykjavik 871 +/-2 Settlement Exhibition
    -  Árbæjarsafn, Reykjavík City Museum
    - Reykjavík Maritime Museum - Víkin
    - Færgen til Viðey Island
    - Rabatter på diverse restauranter og i butikker
* Whale Watching
* Familieeventyr (Ishestar) - ridning på Islandske heste
* Reykjavik Zoo & Family Park

familieoplevelse
4 DAGE / 3 NÆTTER

Island er et mekka for friske børn, der elsker store naturoplevelser og spændende dyr. I denne 
pakke har vi lagt vægt på at sammensætte en pakke i børnehøjde. Tag familien med på hvalsafari, 
lad børnene prøve at ride på islandske heste i sikre omgivelser og med professionelle trænere, 
oplev de islandske dyr og prøv sjove aktiviteter i Reykjavik Zoo & Family park, tag tilbage til vikinge-
tiden på byens museer, slip vandhunden løs i én af byens 7 geotermisk opvarmede pools og meget, 
meget mere. 
Overnatningerne foregår i familievenlige værelser på det nyrenoverede Hotel Reykjavík Natura.

icelandair Hotel reykjavik natural****
nauthólsvegur 52
101 reykjavík - iceland
REYKJAVIK NATURA FOR NATURELSKERE!

Dette 4-stjernede hotel, som blev nyrenoveret i 2011, ligger tæt 
på bycentrum i et stille skovområde nær havet. Et familievenligt 
hotel med indendørs saltvandssvømmepøl, spa og fitnesscenter 
samt restaurant. Alle hotellets fire værelsestyper har følgende 
basisfaciliteter: Twin eller dobbeltseng, tv, telefon, kaffe-/tefa-
ciliteter og buksepresse. Afstand til Reykjavik centrum er nogle 
få minutter i bil/bus eller ca. 20 min. gågang. Hotellet tilbyder 
gratis Shuttlebus flere gange om dagen til centrum samt Kringlan 
Shopping Mall. Reykjavik Natura er det perfekte opholdssted for 
naturelskere. Hotellets naturlige omgivelser giver nogle unikke 
aktivitetsmuligheder, såsom cykling, løbe- og vandretue på sti-
erne samt fuglekiggeri. Hver uge arrangerer hotellet godnathi-
storier for gæsterne, filmaftener med islandske film og mulighed 
for at spise middag med en islandsk famile.
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nyttiG information:

udstyr
•  Regntøj, sadeltasker, ridehjelme og soveposer med lagen indgår 

(hvor det er nødvendigt) i alle ture.

medbring selv:
• Knæhøje ridestøvler - helst af gummi, da vi krydser floder
• Varm jakke eller overfrakke
•  Varme sokker og handsker (mindst to par af hver), et halstørklæde og 

en hue eller en hat
•  Varmt undertøj, helst lange underbukser (de beskytter også mod 

gnidesår)
• Ridebukser
•  Et par hjemmesko til indkvarteringsstederne (i Island tager vi skoene 

af, inden vi træder indenfor)
• Badetøj, håndklæder, sæbe osv.
•  Plaster til gnidesår, insektmiddel, solcreme til ansigt og læber og evt. 

myggenet til hoved og hals
• Chokolade eller druesukker til anstrengende ridedage

indkvartering på ridture med overnatninger
Indkvartering i Reykjavik, inkluderet i mange flerdages ture, omfatter 
indkvartering i værelser med egne faciliteter. 2 - 4 gæster deler værelse.
Under rideturene er indkvartering og faciliteter fælles. Afhængig af 
den valgte tur foregår indkvartering på lokale pensionater, gårde eller 
i bjerghytter.

bagage
Bagagen transporteres i bil mellem overnatningsstederne. Medbring 
sportstasker fremfor hårde kufferter og pak let, da der er begrænset 
plads i bilen.

find den riGtiGe tur:
Du behøver ikke at være rideekspert for at kunne deltage på vores ture, 
men nogle ture er mere krævende end andre. Alle ture har fået en svær-
hedsgrad, der gør det lettere at finde den tur, der passer til dig. Hvis du 
er i tvivl, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

sværhedsgrad: Begyndere
• Ingen eller begrænset rideerfaring forudsættes. 

sværhedsgrad: Øvede ryttere
•  Du følger dig tryg ved luntetrav på mellemlange ture (tölt) og korte 

galop. 

sværhedsgrad: Mere øvede ryttere
•  Du følger dig tryg ved forskellige hastigheader, du sidder trygt i sad-

len og kan ride i op til syv timer på en dag. 
 
sværhedsgrad: Meget øvede ryttere
•  Du er en meget øvet rytter som rider jævnligt og kan håndtere din 

hest i åbent terræn. 

rideferie

Hvilken bedre måde at opleve dette barske land på, end fra ryg-
gen på en islandsk hest? Islandske heste er indbegrebet af lan-
dets rige historie, kultur og natur, og på vores rideture kommer I 
helt anderledes tæt på Islands sjæl, dagligdagen og de naturlige 
omgivelser.
Vores rideture står for den traditionelle rejsemåde i Island, som 
indebærer en bæredygtig omgang med naturen, kulturen og øko-
nomien i de områder, hvor vi tilbyder rideferier. Vores islandske 
partner har samarbejde med landmænd i hele Island, som er de 
rigtige kendere af de lokale forhold og egnens historie. Såleds 
kan vi sikre, at hver tur har sin egen charme og er organiseret 
af lokale eksperter – landmændene og deres familier. Sikkerhed, 
kvalitet og personlig service er varemærket på disse ture.

bæredygtighed
Vores samarbejdspartner er et anerkendt med-
lem af EarthCheck-programmet‚ verdens førende 
miljøbenchmarking- og certificeringsprogram inden for rejse- og 
turismebranchen. Programmet lægger vægt på bæredygtig ud-
vikling i forhold til natur, samfund, kultur og økonomi.
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lavatur
En eventyrlig ridetur til lavamarkerne omkring vulkanen Helgafell, enten 
til den gamle Kaldársel fårefold eller langs smukke bakkeskråninger til 
Hvaleyrarvatn søen. Når du skuer ud over de ru lavamarker, vil du måske 
opdage et par trolde. I horisonten knejser de storslåede Bláfjöll bjerge.

Sværhedsgrad: 

viKinGetur eKspres
Opdag den islandske hests alsidighed, når vi går på eventyr og udfor-
sker naturreservatet på Reykjanes halvøen. Vi vælger enten at krydse 
elven Kaldá og ride omkring den gamle vulkan Helgafell, eller at ride til 
den smukke Heiðmörk naturpark (afhænger af årstiden). 

Sværhedsgrad: 
 

Hesten oG blÅ laGune
Denne populære tur er perfekt sammensat, idet både den islandske hest 
og den foryngende lagune spiller hovedrollen. Vi rider på bløde ridestier 
gennem kratbevokset bakkelandskab og mosbegroede lavamarker. Be-
mærk lavaens mangfoldige formationer der er skabt i århundredernes 
løb. Efter 1 ½ - 2 timers ridetur holder vi en kort pause i Ridecentret, 
hvor du kan købe nogle forfriskninger eller frokost. Derefter kører vi til 
den fantastiske Blå lagune hvor vi kan bade i det mineralrige vand, nyde 
massage eller blot slappe af og nyde faciliteterne på stedet. (Badebil-
letten indgår ikke i turprisen.)

Sværhedsgrad: 

familieeventyr
Er du i selskab med unge rideentusiaster? Hele familien kan opleve en 
halvtimes ridetur på komfortable ridestier i nærheden af ridecentret. 
Vi kan tilbyde rolige heste for børn og uerfarne ryttere. I Ridecentret 
er der hunde‚ katte og kaniner som alle kan hilse på‚ og vi har også et 
legehjørne for børn med gårdlegetøj. Unge ryttere under seks år bliver 
ført sikkert rundt på hest med tøjle bag indhegning til nedsat pris.

Sværhedsgrad: 

den blÅ lavatur (maj-sep)
Ridetur på den islandske hest (Lavaturen) og snorkling i det klare blå 
vand i Thingvellir Nationalpark er Islands ultimative lavatur! Oplev la-
vaen fra land og under vandet.

Sværhedsgrad: 

daGsture FRA REYKJAVIK
Spørg os efter flere rideudflugter! Vi har mange øvrige tilbud for alle aldre  
og med spændende kombinationsmuligheder. Rideture af flere dages varighed.

Vikingtur Ekspres
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rideeventyr i de landliGe eGne
3 DAGE / 2 NæTTER (JUN-AUG)

Hvis du ikke er klar til at tilbringe mange dage i sadlen, men dog hol-
der af friluftsliv og har et grundlæggende kendskab til ridning samt en 
god udholdenhed, så kunne dette være turen for dig. Vi følger gode 
ridestier til de berømte seværdigheder i sydlandet; Geysir-området med 
de varme springkilder og Gullfoss-vandfaldet. På tre ridedage vil vores 
guide føre dig til disse storslåede naturvidundere.
Nyd synet af gletsjere foran dig, når du rider igennem en dejlig birke-
skov og over grønne enge, hvor hestene græsser. Du vil blive fortrolig 
med tölt – islænderens særlige gangart. Vi rider det behagelige tölt 
under dele af vores tur, men indimellem også trav og skridtgang. På vej 
til gården Kjóastaðir besøger vi det historiske og geologisk vigtige sted, 
Thingvellir, Islands første nationalpark.
På Kjóastaðir-gården bor Hjalti og Åsa. Deres kompetente medarbej-
dere vil tage godt hånd om dig og sørge for, at du får den hest, der 
passer til dine ønsker. Vi tilbringer to nætter i hyggelige sommerhuse, 
bestående af 2 - 3 værelser hver, med fælles faciliteter.

Sværhedsgrad:

Strokkur, Geysir-området

Thingvellir Nationalpark
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HÅbets sti 
5 DAGE / 4 NæTTER (JUL-AUG)

En oplagt tur for alle der ønsker sig en behagelig ridetur gennem 
skiftende landskaber. Vi rider gennem den uspolerede natur og får et 
indblik i landets historie, når vi lytter til beretninger helt tilbage fra 
sagatiden. Det er ren glæde at ride på bløde sandmarker, både for hest 
og rytter. Vi får rigelig tid til at nyde hestens unikke tölt-gangart, mens 
vi går på opdagelse i egnens natur og historie.
Vi indleder rideturen på gården Hvammur i Vatnsdalen. Det er spæn-
dende at ride gennem den lavvandede lagune Hóp med en flok fritlø-
bende heste foran os. En sælkoloni på den nordlige Atlanterhavskyst er 
noget ingen burde gå glip af. Et andet højdepunkt er køreturen tilbage 
til Reykjavik, hvor bussen følger Kjölurs højlandsrute. Vi kører mellem to 
gletsjere og bader i en naturlig varm kilde i Hveravellir. Derefter besø-
ger vi Geysirs varme springkilder og majestætiske Gullfoss‚ det gyldne 
vandfald.

Sværhedsgrad: 

Gullfoss

Geysir-området

Kjölur
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vulKanen HeKla - landmannalauGar:
det eventyrliGe Højland
8 DAGE / 7 NæTTER (JUL-AUG)

Islands ”dronning“, vulkanen Hekla, tårner over dette fascinerende område, hvor vi hver dag bliver mindet 
om de voldsomme kræfter, der er blevet udløst af vulkanudbrud igennem tiderne. Det naturlige bad i den 
farvestrålende og skønne Landmannalaugar i det sydlige højland er blot et af de højdepunkter, der tiltrækker 
naturelskere og eventyrlystne fra hele verden.
På vej til gården besøger vi Gullfoss-vandfaldet og Geysirs varme springkilder. Vi rider fra gården Kálfhóll 
gennem frodige marker, indtil vi når den smukke ridesti langs Þjórsá‚ Islands længste elv. Vi fortsætter op 
mod højlandet på gode ridestier gennem sort aske fra Hekla, indtil vi når frem til Hólaskógur bjerghytte. Vi 
rider frem til Landmannahellirs smukke omegn‚ en passende forpost i det centrale højland indtil Landman-
nalaugars farverige bjerge toner frem. På hjemvejen rider vi over lavamarker og bjerge ned til grønne dale, 
hvor civilisationen venter. Stolte og veltrænede heste sikrer en fornøjelig tur for alle, der er på udkig efter et 
krævende eventyr i højlandet.

Sværhedsgrad: 

GullfossHekla



19

nordlandets perler 
8 DAGE / 7 NÆTTER (jun-aug)
En oplagt tur for alle der ønsker sig en behagelig ridetur gennem skiftende landskaber. Vi rider gennem den 
uspolerede natur og får et indblik i landets historie, når vi lytter til beretninger helt tilbage fra sagatiden. Det 
er ren glæde at ride på bløde sandmarker, både for hest og rytter. Vi får rigelig tid til at nyde hestens unikke 
tölt-gangart, mens vi går på opdagelse i egnens natur og historie.
Vi indleder rideturen på gården Hvammur i Vatnsdalen. Det er spændende at ride gennem den lavvandede 
lagune Hóp med en flok fritløbende heste foran os. En sælkoloni på den nordlige Atlanterhavskyst er noget 
ingen burde gå glip af. Et andet højdepunkt er køreturen tilbage til Reykjavik, hvor bussen følger Kjölurs 
højlandsrute. Vi kører mellem to gletsjere og bader i en naturlig varm kilde i Hveravellir. Derefter besøger vi 
Geysirs varme springkilder og majestætiske Gullfoss‚ det gyldne vandfald.

Sværhedsgrad: 

Kjölur 
9 DAGE / 8 NÆTTER (jun-aug)
Det er en rejse tilbage i tiden at ride langs den historiske Kjölur højlandsrute. Her har islændingene redet i 
hundreder af år på deres vej til det store sommerparlament i Thingvellir fra år 930. På turen besøger vi dette 
historiske sted, som nu er nationalpark. Stedet er kendt for sin skønhed og geografiske placering på toppen 
af den midtatlantiske ryg, hvor kontinentalpladerne driver langsomt fra hinanden. Vi gør et ophold ved de 
varme springkilder ved Geysir og beundrer den majestætiske Gullfoss, inden vi lægger civilisationen bag os 
og rider mod højlandets vilde natur.

Sværhedsgrad: 

ridninG under nordlyset 
4 DAGE / 3 NÆTTER (sep-okt)
Den islandske natur står i kraftfulde efterårsfarver og nordlysene danser på den klare nattehimmel.  Vi kom-
mer til hest på de mest kendte seværdigheder i Island hvor vi rider på udsøgte stier og efter en god dag i 
sadlen kan vi betragte de betagende nordlys.

Sværhedsgrad:

HestesamlinG: víðidalstunGurétt 
7 DAGE / 6 NÆTTER (okt)
Forestil jer frie og stolte heste på vej ned fra de fjerne bjergegne, de har græsset på hele sommeren. Nu er 
vinteren på vej og de vender tilbage til deres ejere. Hopper med deres føl, ungheste og vallakker, der styrter 
igennem det vilde terræn, ikke helt villige til at opgive sommerens frihed – vinter eller ej.

Følg bønderne på dette fabelagtige efterårseventyr og vær med til at drive flokken, sortere hestene og fejre 
hestenes tilbagevenden med et bal, „réttardansleikur“, i det lokale forsamlingshus, hvor de lokale bønder 
fester sammen med deres venner til langt ud på natten med sang og dans. Efter hver dag i bjergene slapper 
vi af i et behageligt udendørs varmtvandsbassin, inden vi indtager en lækker hjemmelavet middag.
...og meget, meget mere.

Sværhedsgrad:

prøv oGsÅ... 
Spørg os efter flere rideudflugter! Vi har mange øvrige tilbud for alle aldre  
og med spændende kombinationsmuligheder. Rideture af flere dages varighed.



Ph
ot

os
 b

y E
lli

 T
ho

r. 
Co

py
rig

ht
 A

rc
tic

 A
dv

en
tu

re
s

20

Island er et sandt slaraffenland, når det kommer til aktive op-
levelser i den vilde natur. på de næste sider har vi udvalgt en 
række aktiviteter, som nok skal få adrenalinen til at suse og ef-
terlade dybe spor på oplevelsesradaren.

raftinG: river fun inkl. transfer & bbQ dinner
Rafting på floden Hvítá startede allerede for mere end 25 år siden, og 
er siden blevet én af de mest populære aktiviteter på Island. Floden 
ligger ca. 1 times kørsel fra Rejkjavik og ca. 15km fra Geysir & Gullfoss. 
Floden ligger i en perfekt afbalanceret blanding af smukke kløfter samt 
adrenalinpumpende hvirvler og vandfald. På vejen passerer vi gennem 
den storslåede Brúarhlöð-bjergkløft, og i samme område har de delta-
gere, der har mod på det, mulighed for at hoppe ned i floden fra en stejl 
klippe. Hvem kan modstå en svømmetur i en af Islands gletscherfloder? 
Der er i hvert fald ingen tvivl om, at rafting på Hvítá floden er et “must” 
og en uforglemmelig oplevelse. Efter turen kan I først få løsnet musk-
lerne med en tur i sauna eller varmt bassin. Derefter er det tid til en 
Viking BBQ dinner med flammegrillet islandsk lammekød.

canoeinG: river ride inkl.transfer & bbQ dinner
White water canoeing er den perfekte aktivitet, hvis du er på udkig 
efter et udfordrende eventyr i den islandske natur. Vores kanoer er op-
pustede og ”selvøsende”, hvilket betyder, at de ikke fyldes med vand 
og er lette at manøvrere i floderne. To personer sidder sammen i kanoen 
og styrer, mens en guide i en kajak sørger for, at alt foregår sikkert. Vi 
padler ned af Hvítá-floden, som har en perfekt afbalanceret blanding af 
kløfter og adrenalinpumpende bølger og vandfald. Efter ca. 7 kilometer 
har alle deltagere, der har mod på det, mulighed for at springe i floden 
fra en stejl klippe. Vi anbefaler kun denne tur for dem, der har erfaring 
med river rafting samt er i god fysisk form. Hvis din familie/venner ta-
ger på vores River Fun tur, men du vil hellere have en mere udfordrende 
oplevelse, så er River Ride turen for dig. Efter turen kan I først få løsnet 
musklerne med en tur i sauna eller varmt bassin. Derefter er det tid til 
en Viking BBQ dinner med flammegrillet islandsk lammekød.

KayaKinG: fjord serenity -  
sea Kayaking on Hvalfjörður fjord inkl. transfer  
& frokostmadpakke
Denne tur vil tage dig ud i havkajak ved den fredfyldte og smukke Hval-
fjördur fjord. Den dybe fjord er indrammet i tårnhøje bjerge, der stræk-
ker sig fra havets overflade til mere end 1.000 meters højde. Vore kajak-
ker er stabile og nemme at bruge, og du behøver ikke at have tidligere 
erfaring, da din guide vil lære dig teknikken på stedet. Vi vil padle langs 
kysten og nyde den storslåede udsigt over Nord-Atlanterhavet, de om-
kringliggende bjerge og landskaberne. Så sejler vi i land for at slappe af 
ved den rolige islandske kyst. Vi samler dig op i Reykjavík og tager dig 
med i kajak på én af de mest betagende fjorde i Island.

adventure
DAGSTURE
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snorKellinG: 
into the blue - silfra snorkelling inkl. transfer
Havsprækken Silfra er en af Islands bedst bevarede hemmelighe-
der. Men med en sigtbarhed på op til 100 meter er Silfra blevet 
udnævnt til et af verdens 10 bedste snorkel- og dykkersteder. 
Silfra ligger i hjertet af Þingvellir, stedet med verdens ældste 
parlament. Det krystalklare vand i den dybe havsprække giver dig 
en følelse af at være vægtløs og flyvende, mens du glider langs 
den smalle havsprække med dets rolige havstrøm. Silfra ligger 
mellem Amerikas og Europas tektoniske plader, og det under-
søiske lavaterræn er en ganske enestående oplevelse! Selvom 
vandtemperaturen kan være helt ned til 2 grader celsius, vil vores 
supervarme tørdragter gøre dette eventyr muligt. Efter en times 
snorkling klatrer vi ud på flodbredden, og de, der er dristige nok, 
har chancen for at springe fra en stejl klippe og ned i det dybblå 
vand. Into the Blue er en afslappende og eksotisk tur i et miljø, de 
fleste kun støder på i deres drømme.

snorKelinG & lava cavinG:  
black and blue inkl. transfer og frokostmadpakke
Denne tur starter i en skjult verden under lavamarken i Þingvellir 
National Park. Vores udforskning af grotten vil vise dig de un-
dere, som vulkansk aktivitet har skabt i fortiden. Dette er en tur 
som alle kan nyde og deltage i. Gjábakkahellir-grotten er et godt 
eksempel på et typisk islandsk lavatunnel, beliggende i et af de 
mest aktive vulkanske områder i verden. Efter at have udforsket 
grotten vil vi nyde vores madpakke, inden vi tager ud i det blå ...
Snorkling i Silfra havsprækken er vores andet eventyr. Silfra er 
én af Islands bedst bevarede hemmeligheder, en næsten surrea-
listisk scene, der er beundret for sine himmelske blå nuancer. Det 
krystalklare vand i den dybe havsprække giver dig en følelse af 
at være vægtløs, mens du flyder langs den rolige strøm. Silfra 
ligger i hjertet af den tektoniske Rift Valley, så du vil rent faktisk 
svømme med Amerika på den ene side og Europa på den anden. 
Snorkelturen er en afslappende, men eksotisk tur i et miljø, de 
fleste kun støder på i deres drømme.  Selvom vandtemperaturen 
kan komme helt ned omkring 2 grader, vil vores supervarme tør-
dragter gøre dette eventyr muligt. Black & Blue er en fantastisk 
tur, en rejse til grænserne mellem virkelighed og drømme.

divinG: deep into the blue inkl. transfer
Havsprækken Silfra er én af Islands bedst bevarede hemmelig-
heder. Silfra ligger i hjertet af Þingvellir nationalpark, stedet for 
verdens ældste parlament og et UNESCO World Heritage site. 
Silfra er ganske enkelt et imponerende naturfænomen, belig-
gende i kløften (tektoniske plader) mellem kontinenterne Ame-
rika og Europa, så du vil bogstaveligt talt dykke mellem den nye 
og gamle verden. I det krystalklare vand - ja faktisk det klareste 
vand i verden - vil dykning i den dybe havsprække give dig en fø-
lelse af at være vægtløs, mens du flyder med den blide havstrøm. 
Sigtbarheden er fantastisk (100+ meter), og er kun begrænset 
af tætheden af selve vandet. Dybden af dykkene varierer fra 5 
til 30 meter. Dette er uden tvivl et af de bedste dyk, som verden 
har at tilbyde.
Vær opmærksom på, at deltagelse i denne tur kræver minimum 
”PADI open water” certifikat.

Glacier HiKe & ice climbinG: 
blue ice inkl. transfer og frokostmadpakke
Her er din chance for at besøge en gletsjer, og ikke bare hvilken 
som helst gletsjer. Denne tur tager dig til den frosne gletsjer-
tunge, Sólheimajökull. Det er et storslået fænomen, et robust, råt 
og evigt skiftende center for gammelt, frossent vand. Ledsaget af 
en erfaren gletsjerguide, vil vi udforske gletsjerspalten med sine 
fantastiske isformationer, synkehuller og takkede kamme. Under-
vejs vil vi finde en isvæg på gletscheren og prøve kræfter med 
isklatring. Vi vil give dig alle de værktøjer, du har brug for: isøkse, 
stigjern og sikkerhedsliner, som sørger for, at sikkerheden er i 
top, når du modigt tager fat i højderne. På gletsjeren bliver der 
serveret en madpakke, inden vi kører tilbage mod Reykjavik. På 
vejen gør vi stop ved det smukke Skógafoss vandfald, og hvis vi 
er heldige, fanger vi et syn af Eyjafjallajökull-vulkanen, der ræk-
ker ud efter himlen over Eyjafjöll-bjergene. På denne tur får du 
set og gjort, hvad størstedelen af befolkningen kun kan drømme 
om, og meget få nogensinde får prøvet. Hvorfor ikke være even-
tyrlysten og udforske denne fantastiske gletsjer?
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snoWmobile: 
Glacier ride inkl. transfer
Vi vil samle dig op fra Reykjavík og tage den hurtige vej til 
Langjökull-gletsjeren. Vi laver nogle korte stop ved vores rafting 
base camp og Gullfoss-vandfaldet, inden vi kommer til det is-
landske højland. Ved ankomsten til vores gletsjer base camp vil 
vores specialuddannede guide vise dig, hvordan du sikkert betje-
ner snescooteren på gletsjeren. Vi tager derefter ud på en spæn-
dende tur på Langjökull-gletscheren i ca. en time. Langjökull er 
Islands næststørste gletsjer med nogle enorme, isfyldte vulkan-
ske kratere, belliggende i den betagendende islandske natur. Ud-
sigten fra Langjökull er ganske overvældende. Turen Glacier Ride 
er en smuk og sjov gletsjertur.

Quad biKe/atv: 
mountain ride inkl. transfer
Vi henter jer fra jeres hotel og kører mod vores base i det bjerg-
rige Hellisheidi, et lavaplateau ved Blue Mountains, ca. 25 mi-
nutters kørsel fra Reykjavík. Vi starter med at iklæde os varmt 
og vandtæt termotøj, før vores ekspert ATV-guide viser dig, 
hvordan man sikkert håndterer de kraftfulde  Super-ATV´er. Når 
alle er klar, starter vi ATV-kørslen gennem lavamarkerne, et vir-
kelig spændende eventyr. Quad-biking gør det muligt for os at 
besøge områder, der kun er tilgængelige for dem, der har adgang 
til off-road køretøjer. Der venter et udendørs eventyr, du aldrig 
vil glemme.

HiKinG: 
Hot spring Hunt inkl. transfer og frokostmadpakke
Vi vandrer fra udkanten af Hveragerði by, der er berømt for varme 
kilder og blomster. Stien går gennem det smukke Reykjadalur, 
der betyder Røgdal. Deroppe strømmer varmt vand ned langs 
bjergkæden Hellisheiðis skråninger og giver gode muligheder for 
at slappe af i uspolerede, naturlige varme kilder. Dalen har en 
imponerende overflod af geotermiske kilder, og I vil opleve alt fra 
små boblende kilder til varme småsøer med damp, der vælter op 
af undergrunden. Efter at have spadseret langs disse naturlige 
vidundere, vandrer vi tilbage. Dette er en rigtig god 7 km lang 
trekkingtur, som alle kan deltage i. Oplev den rene islandske na-
tur for og på egne fødder.

HiKinG: 
snæfellsjökull Glacier inkl. transfer og frokost
Snæfellsjökulls gletsjer er en af Islands mest billedskønne bjer-
ge. Med en højde på 1.450 meter midt på Snæfellsnes-halvøen, 
kan denne berømte vulkan ses på mere end 100 kilometers af-
stand. Mange har skrevet digte om dens storhed og skinnende 
hvide kappe af is og sne. Den mest berømte litteratur om Snæ-
fellsjökull er uden tvivl Jules Vernes roman ”Rejsen til jordens 
indre”, hvor indgangen til jordens indre foregår gennem et krater 
på gletsjertoppen. Alt ved denne tur er som et forunderligt even-
tyr. Selv køreturen til vandreturens start byder på en fabelagtig 
udsigt, der kun overgås af de storslåede syn, der møder én på 
skrænterne og toppen. På klare dage kan man se hele Vestfjord-
halvøen, bag Nordatlanten kan man skimte Grønlands kyster, og 
selve halvøen med dens bjerge og strande er et syn, man aldrig 
glemmer. Dette er en af de allerbedste gletsjerture i verden....! 
Vi vandrer ned ad bjerget til havklipperne ved Arnarstapi og får 
serveret islandsk fiskesuppe i en lille fiskerhytte til lyden af det 
brusende hav, der tordner mod klipperne.

adventure
DAGSTURE
(fortsat)



23

iceland adventure 
WEEKEND TOUR 3 dage / 2 nætter

HiGHliGHts of tHe 
HiGHlands 5 dage / 4 nætter

udflugtspakke ekskl. Hotel
Hvis du er på udkig efter en fantastisk weekend, så har du fundet den 
her! Turen ”Iceland adventure weekend” er en actionfyldt 3-dagsrejse 
i de flotteste naturområder, hvor hver dag byder på fantastiske natur-
oplevelser. Start dit eventyr ved at udforske den barske og stadigt skif-
tende gletsjer Sólheimajökull. På denne tur får du chancen for at prøve 
isklatring på gletsjer (velegnet for begyndere, dog kan mere udfor-
drende ture arrangeres på forespørgsel). På dag nr. 2, vil turen tage dig 
til nogle af Islands absolut største attraktioner, der normalt betegnes 
som Den Gyldne Cirkel. Den berømte Geysir, det majestætiske vandfald 
Gullfoss og Þingvellir National Park bliver dine destinationer for denne 
dag. Da nogle af os gerne vil tilføje en lille smule mere spænding til vo-
res sightseeing, tilbyder vi en unik mulighed for at prøve river rafting på 
én af Islands glaciale floder. Rafting foregår på sjove Hvítá-flod, hvor vi 
udover strømhvirvler og små vandfald skal være vidne til de storslåede 
kløfter, der normalt er skjult for de forbipasserende.  Vi skifter gear og 
bremser lidt ned på dag tre, som består af en hvalsafaritur fra Reykjavik 
og endelig et besøg i Den Blå Lagune, som er enden på denne fantasti-
ske weekendpakke. Lyder det for godt til at være sandt? Kun én måde 
at finde ud af det på... vi ses på Island!

programmet kort:
fredag: Gletsjervandring, valgfri isklatring, Skógafoss vandfald.
lørdag:  Den Gyldne Cirkel (Geysir, Gullfoss og Þingvellir National Park) 

samt river rafting på floden Hvítá.
søndag: Hvalsafari fra Reykjavik samt besøg i Den Blå Lagune.

5 dages trek med Jeep og Islands farverige landskaber fra Landman-
nalaugar til Þórsmörk
Laugavegur-vandreruten er det mest populære trek gennem den island-
ske vildmark med en perfekt blanding af levende geologi samt både 
lette og udfordrende stier. Vildmarken strækker sig fra de berømte 
varme kilder ved Landamannalaugar på tværs af det centrale island-
ske højland kaldet Fjallabak og ender i den frodige Þórsmörk-dal (tor-
denguden Thors skov). Der er meget få steder i verden, der tilbyder et 
sådant forskelligartet landskab med imponerende udsigter. På turen er 
der farverige bjerge, gletsjere, boblende varme kilder, floder af enhver 
form og størrelse, smukke søer, smalle højdedrag, enorme vandfald, 
dybe kløfter og panoramaudsigt over Nordatlanterhavet. Dette trek har 
virkelig det hele!

programmet kort:
dag 1: Reykjavik - Landmannalaugar
dag 2: Landmannalaugar - Álftavatn, 24 km
dag 3: Álftavatn - Emstrur (Botnar), 16 km
dag 4: Emstrur (Botnar) - Þórsmörk, 15 km
dag 5: Þórsmörk - Reykjavík

Vi har et bred udvalg af øvrige adventure-oplevelser med rafting, ca-
noeing, kayaking, snorkling, dykning, mountainbiking, vandring, caving, 
snescooter og meget, meget mere. 

Spørg rejsebureauet om yderligere oplevelsesmuligheder.



Din rejse til Island begynder i gaten 
Tre ugentlige afgange fra Billund fra 1. juni 

+ Stop-over i Island på vej til eller fra  Nordamerika uden ekstra billetomkostninger 


