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17.198,-
Fra-pris pr. person i kr.
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Besøg Islands hovedattraktioner sammen med en lokal guide.
Der er så meget at se og opleve i Island, og på denne rundrejse
får I det bedste af det bedste af Islands natur. I skal både besøge
Den Gyldne Cirkel med Gullfoss, Geysir og Thingvellir
nationalpark, og området omkring søen Mývatn. I får et perfekt
mix af kultur og natur på denne rejse.
Turen rundt i Island foregår med bus og der er en lokalguide med
rundt på hele turen i Island.

Det bedste af det islandske natur

Besøg Thingvellir Nationalpark,

Oplev Gullfoss og forunderlige geologiske
fænomener ved Den Gyldne Cirkel

Kom tæt på den islandske kultur og landet
spændende historie

Oplevelserigs rundrejse med lokal guide i en gruppe
på maks. 30 personer



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark and ankomst i
Island
I rejser fra Danmark med ankommer til fantastiske
Island. Hvis I ankommer tidligt på dagen, anbefaler vi at I
tager et stop ved den blå lagunen (på egen hånd), når I
tager fra lufthavnen, inden I kommer ind til Reykjavik.

Overnatning: Hotel i Reykjavik

Dag 2: Geysir - Gullfoss -
Skogar - Dyrholaey - Vik
Start dagen med en sightseeing tur i Reykjavik. Fra
Reykjavik kører I gennem Hveragerdi og herefter skal I
udforske Gullfoss, det gyldne vandfald, og Geysir Hot

Springs. I fortsætter langs sydkysten, hvor I stopper og
beundre vandfaldene Seljalandsfoss og Skogafoss, før I
fortsætter til Dyrholaey naturreservat. I kører herefter
videre til byen Vik.

Bemærk Dyrholaey er lukket i perioden, hvor fuglene
bygger rede og får unger - det er fra midt maj til 23. juni

Højdepunkter:

Hveragerdi
Geysir
Gullfoss
Seljalandsfoss
Skógafoss
Vik
Dyrhólaey

Overnatning: Hotel i Vik



Imponerende Gullfoss
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Dag 3: Vik - Skaftafell
National Park -
Jokulsarlon Glacial Lagoon
- Hofn
I krydser Eldhraun, den største lavamasse der
nogensinde har flydt på jordens overflade, før I når til den
lille by Kirkjubaejarklaustur. Turen fortsætter videre
over Skeidararsandur til den smukke Skaftafell
nationalpark. Herefter skal I til isbjergenes fødested -
Jokulsarlon Glacial Lagoon, som er et helt fantastisk sted.
På hele turen i dag har I en smuk udsigt over den
imponerende Vatnajokull gletcher. I spiser og sover i
Hofn området.

Højdepunkter

Jokulsárlón
Skaftafell National Park
Vatnajokull

Overnatning: I Hofn området

Dag 4: Hofn - Østfjordene -
Egilsstadir
I kører fra Hofn gennem Almannaskard passet, hvor I gør
stop og beundrer den fantastiske kystlinie. I fortsætter
videre til bjergene, der skyder stejlt op fra havet - det er
det område, der betragtes som de utrolige Østfjorde.
Området har et utal af forskellige mineraler og sten, og
her skal I beundre Petra's samling af sten og mineraler. I
spiser og sover i området ved Egilsstadir.

Højdepunkter

Hofn
Petras mineraler
Djúpivogur
Reydarfjorður
Faskrudsfjordur

Overnatning: I området ved Egilsstadir

Dag 5: Myvatn søområde
I dag skal I udforske det smukke og øde højland
Modrudalsoraefi på vejen til Myvatn området. På vejen
stopper I ved Dettifoss, som er en af Europas kraftigste
vandfald. I tager videre til Namaskard passet med de
kogende mudderpøle og de smukke farver. Udforsk den



Kirke i smukke Vik
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smukke natur ved Myvatn søområdet med kratere ved
Skutustadir og laksefloden Laxa. En af de ting som
Myvatn området slår på, er at det er det sted på Jorden
med flest forskellige arter af ænder og med et meget
forskelligartet fugleliv generelt.

Højdepunkter

Dettifoss
Mývatn
Krafla

Overnatning: Myvatn området

Dag 6: Myvatn søområde -
Akureyri
Start dagen med at udforske de smukke lavaformationer
ved Dimmuborgir. Bagefter skal I besøge den travel havn
i Akureyri. Byen Akureyri har nogle af de smukkeste
træhuse i landet, og de er smukt restaurerede. I stopper
også ved det imponerende vandfald Godafoss og den
gamle tørv-farm Laufas.

Højdepunkter

Dimmuborgir
Godafoss

Akureyri

Overnatning: I området ved Akureyri

Dag 7: Skagafjordur -
Borgarnes
Majestætiske bjerge og smalle passager leder jer til
Skagafjordur, hvor I skal introduceres til den unikke
islandske hest, som har en helt speciel gangart. I finder
den populære lakseflod mod byen Blonduos, bygget på
begge sider af floden Blanda. I krydser Holtavorduheidi
plateauet gennem Borgarfjurdur til den smukke by,
Borgarnes. I både spiser og overnatter i Borgarnes
området.

Højdepunkter

Borgarnes

Overnatning: I Borgarnes området



Flotte Barnafoss
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Dag 8: Borgarfjordur -
Thingvellir - Reykjavik
I kører til Deildartunguhver, den mest kraftfulde varme
kilde i verden. Her gør I holdt og beundre det smukke
vandfald, Hraunfossar, før I fortsætter via Hvalfjordur
fjorden til islands største sø, Thingvallavatn. Det er også
her I finder den imponerende Thingvellir National park.

Højdepunkter

Hraunfossar
Barnafoss
Deildartunguhver
Thingvellir

Overnatning: Reykjavik

Dag 9: Hjemrejse til
Danmark
Hvis I ikke nåede at besøge Den Blå Lagune på vej fra
lufthavnen, da I ankom, så bør I udnytte tiden og gøre det
på vej til lufthavnen i stedet for. Ellers går turen mod
Danmark igen.



Priser og afgange
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Rejseperiode Maj  - Fra-priser i kr. pr. person | For store grupper (maks. 36 personer)

Delt dobbeltværelse
17.198,00 DKK

Enkeltværelse
21.598,00 DKK

Rejseperiode Juni  - Fra-priser i kr. pr. person | For store grupper (maks. 36 personer)

Delt dobbeltværelse
20.498,00 DKK

Enkeltværelse
27.198,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person | For store grupper (maks. 36 personer)

Delt dobbeltværelse
21.798,00 DKK

Enkeltværelse
28.498,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person | For store grupper (maks. 36 personer)

Delt dobbeltværelse
19.398,00 DKK

Enkeltværelse
24.998,00 DKK

Rejseperiode Maj  - Fra-priser i kr. pr. person | For små grupper (maks. 16 personer)

Delt dobbeltværelse
20.298,00 DKK

Enkeltværelse
25.198,00 DKK

Rejseperiode Juni  - Fra-priser i kr. pr. person | For små grupper (maks. 16 personer)

Delt dobbeltværelse
23.998,00 DKK

Enkeltværelse
30.798,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person | For små grupper (maks. 16 personer)

Delt dobbeltrværelse
25.298,00 DKK

Enkeltværelse
31.998,00 DKK
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Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person | For små grupper (maks. 16 personer)

Delt dobbeltrværelse
22.798,00 DKK

Enkeltværelse
28.798,00 DKK

Vi garanterer afgang ved minimum 2 personer.

Opgradering af flyrejsen
Business Class: Fra 5.100 kr. per person



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly Danmark - Island t/r inkl. skatter og afgifter

Lufthavnstransfer til Reykjavik t/r

2nætter inkl. morgenmad i Reykjavik

6nætter inkl. morgenmad rundt i Island

5middage

Entré til Petra's Stone collection på dag 4

Entré til Sigurgeir's Bird collection på dag 5

Entré til Laufas Folk Museum inkl. forfriskning på
dag 6

Hesteshow i Skagafjordur på dag 7

Transport i bus

Lokal engelsktalende guide på hele turen i Island (I
mødes med guiden i Reykjavik)

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

ndkvarteringer, ture og transfer, der ikke er nævnt
i programmet

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Middag i Akureyri

Stop og entré i Blue Lagoon på hjemrejsedagen

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/europa/island/islands-hojdepunkter-7159?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/island/islands-hojdepunkter-7159%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

