
 

 

Island med vulkanspaning, 17 – 23 augusti (sju dagar) 2021 

Välkommen till sagornas ö – Island! Vår resa innehåller bland annat stadsrundtur i Reykjavík, 
Gyllene Cirkeln (med Thingvellir, Geysir och Gullfoss), vattenfall på sydkusten, magiska 
halvön Snaefellsnes, bad i Gamla Laugin (den "hemliga" lagunen) och mycket mer... 

Om vulkanen strax söder om Reykjavík fortfarande är aktiv under vår vistelse siktar vi på att 
beskåda denna naturens urkraft (på behörigt avstånd...)! Möjligen direkt efter ankomst till 
Island. 

 
Program: 
Tisdag 17 augusti: Till Island 
Flyg med Icelandair från Köpenhamn tidig eftermiddag (exakta tider meddelas senare). Varje 
resenär kan checka in en väska (max 23 kg) samt ta med ett handbagage (max 10 kg) 
ombord. 

 
Efter ankomst till Keflavík kör vi via Reykjavík till den lilla orten Hveragerði, ”Islands 
geotermiska centrum” med mängder av varma källor som ingår i vulkanen Hengills 
område, där vi bor i fyra nätter på bekväma Hotel Örk. 

 
Onsdag 18 augusti: Gyllene cirkeln och ”den hemliga lagunen” 
Heldagstur som innehåller besök vid Geysir (varma källor), det mäktiga vattenfallet Gullfoss 
samt parlamentsplatsen Thingvellir där Alltinget samlades för första gången år 930. Lunch på 
egen hand. Vi avrundar dagen med bad i Gamla Laugin, ”den hemliga lagunen”! 

 
Torsdag 19 augusti: Sydkusten 
Heldagstur längs sydkusten. Vi beskådar på nära håll en av de mäktiga glaciärerna samt de 
magiska vattenfallen Skógafoss och Seljalandsfoss. Lunch på egen hand. 

 
Fredag 20 augusti: Upptäckter på egen hand 
Kanske ett besök i Blå Lagunen (måste förbokas), ridtur på islandshäst (det finns flera 
hästgårdar i närområdet), vandring och bad i floden Varmá som på sina ställen har 
synnerligen behaglig vattentemperatur. Eller varför inte besöka den fina 
badanläggningen i Hveragerði och träffa lokalbefolkningen? 

 
Lördag 21 augusti: Egna upptäckter i och kring Reykjavík 
Halvdagstur till huvudstaden Reykjavík som vi upptäcker med buss och till fots. Lunch på 
egen hand och sedan incheckning på centralt belägna Hotel Midgardur. Eftermiddagen 
fri för egna upptäckter! 

 
Söndag 22 augusti: Snaefellsnes nationalpark 
Heldagstur till Snaefellsnes nationalpark som är ett naturskönt område på västra Island. 
Turen tar oss från Reykjavík norrut, med paus vid Borgarfjörður i byn Borgarnes. 



 

 

  

Vi besöker bland annat de idylliska fiskebyarna Grundarfjörður och Arnarstapi samt 
Djúpalónssandur, en svart grusstrand som bjuder på vacker utsikt och en fascinerande 
historia. 

 
Måndag 23 augusti: Hemåt! 
Frukost och sedan färd till flygplatsen. Vår flight lyfter tidig morgon med ankomst till 
Kastrup strax efter lunch (lokal tid). 

 
Pris: 
Del i dubbelrum enligt program: 13 995 kr. Enkelrumstillägg: 2 995 kr. 

 
Detta ingår i resans pris: 
• Flyg med Icelandair Köpenhamn – Keflavik t o r. 
• Sex nätter på hotell (fyra i Hveragerdi på södra Island och två i centrala 

Reykjavik) inklusive frukost. 
• Utflykter enligt program inklusive bad i Gamla Laugin. 
• Svensktalande reseledning. 

 
Anmälan:  
lasse.heimlander@karlshamn.se 
OBS! Senast 31 maj behöver vi anmälan! 
 
 

 

 
 


