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Se nogle af Islands mindre kendte seværdigheder, som dog er
mindst lige så smukke som de kendte. På denne rejse skal I
selvfølgelig også opleve nogle af de legendariske landemærker
som f.eks. Gullfoss. I skal også besøge Asbyrgi og Thorsmork
naturreservat. Mens I rejser rundt i hele landet, vil I opleve nye
smukke steder, hvor I vil komme ud og gå ture, så I rigtig kan
nyde Islands fantastiske landskab.
Turen rundt i Island foregår med bus og der er en lokalguide med
rundt på hele turen i Island.

Den Gyldne Cirkel med Gullfoss vandfaldet og den
store Geysir

Fantastiske vandfald som Glymur, Islands højeste,
Glanni, Godafoss og Seljafoss

Hvalsafari

Thorsmork (Thors legeplads) - en skjult dal melem to
gletsjere



Dagsprogram

da
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
I tager afsted fra Danmark og lander i Island nogle timer
senere. I har resten af dagen til at opleve Reykjavik og
det er også her I skal sove den første nat.

Overnatning: Hotel i Reykjavik

Dag 2: Reykjavik -
Hvalfjordur -
Borgarfjordur
I starter dagen med en tur rundt i Reykjavik. Herefter
kører vi langs den smukke kystlinie ved Hvalfjordur
Fjord, som er en af de længste og dybeste fjorde i Island. I
kører mod Glymur, Islands højeste vandfald, som falder

hele 200m ned i en dyb kløft. Det er et meget smukt
vandvald med mos på klippevæggene.

Både fjorden og vandfaldet er koblet sammen med en
lokal myte om en hval, der svømmede op ad vandfaldet
og hen i søen på toppen. Og uhyggeligt nok er der fundet
hvalknogler her.

I kører gennem Borgarfjordur dalen til det første stop
som er Glanni vandfaldet. Det rygtes at der både bor
trolde og alfer i dette område. Herefter går I en kort tur
til den 3500 år gamle Grabrok krater med en helt
fantastisk udsigt over de smukke mosbeklædte
lavamarker.

I både sover og spiser aftensmad i Borgarfjordur
området.

Højdepunkter

Reykjavík
Glymur



Hvalfjordur Fjord
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Hvalfjordur Fjord

Overnatning: I Borgarfjordur området

Dag 3: Reykir - Hofsos -
Siglufjordur
Rejsen fortsætter og i dag skal Holtavorduheidi
plateauet krydses. Det er gateway'en mellem nord og syg
og tilsidst når I Reykirs geothermiske område. Her finder
I Grettislaug, en pool bygget af naturlige varme kilder
som er opkaldt efter en af Islands mest elskede vikinger,
Grettir den Stærke.

I fortsætter til den charmerende by, Hofsos, hvor I går en
lille tur ned til Stadarbjargarvik fjord for at beundre de
mange stensøjler, der ligger lige ved vandet. Derefter
skal I besøge den lækre geotermiske pool, der ligger lige
ved havet, og skaber derved en illusion af at pool'en og
havet hænger sammen. I har mulighed for at bade i den
skønne pool, hvor I tager hen, hvor I skal overnatte, og
hvor I også skal spise aftensmad.

Højdepunkter

Grettislaug geotermisk pool
Siglufjordur

Overnatning: Hotel i Siglufjordur

Dag 4: Siglufjordur -
Hvalsafari
I dag skal I nyde en frisk sejltur på det Arktiske Ocean. I
sejler ud fra Dalvik for at spotte hvaler. I det smukke og
kolde vand er der en ekstrem god chance (98%) for at se
nogle af de smukke havdyr som f.eks. den imponerende
pukkelhval, hvidsnuede delfiner, vågehvaler, små
marsvin, og hvis I er virkelig heldige, så er der chance for
at se den majestætiske blåhval. I har mulighed for prøve
at afprøve kræfter med havfiskeri, og de friske fisk, I
fanger, bliver grillet, når I ankommer til Dalvik igen, så I
kan smage dem.

På dagens program er der også det prisvindende Herring
Era Museum, hvor atmosfæren fra en havn i 1950'erne
er bragt til live. En naturvandring over Siglufjardarskard,
som er den gamle sti, hvor man red mellem Siglufjordur
og Fljot distriktet. Siglufjardarskarð bjergpas er 630
meter over havet og besøges sjældent, og derfor vil I
kunne nyde en fantastisk stilhed i dette uberørte hjørne
af Island, hvor I har en lokal bjergguide med. Når Når I
kommer til enden af passet, bliver I transporteret tilbage
til Siglufjordur, hvor I skal nyde et velfortjent tradionelt
islandsk måltid med kødsuppe lavet af lokale råvarer.

Det tager ca. 3,5 time at vandre over Siglufjardarskard.



Reykjavik - Islands hovedstad
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Højdepunkter

Siglufjordur
The Herring Era Museum
Dalvík

Overnatning: Hotel i Siglufjordur

Dag 5: Godafoss - Hverfjall
- Myvatn søen
Dagen begynder med en episk udsigt over Godafoss,
"Gudernes vandfald". Jeres rejse fortsætter til Myvatn
naturreservat, et vidunderligt geologisk område med en
kontrastfuld natur. Med adskillige toppe af bjerget
Hverfjall og vulkanen Krafla i baggrunden, så giver søen
Myvatn en overraskende sindsro, der gør det ideelt til en
vandretur omkring.

Om sommeren hvor der er mange fugle der bygger rede,
er det en god ide at have kikkerten ved hånden. I kan
nemlig opleve mange forskellige fuglearter.

Bagefter vandrer I op til de varme kilder ved bjerget
Leirhnjukur. Det er en del af vulkanområdet Krafla og
her kan man se hvordan lavaen flød og de mange
sprækker. Bseøg Namafjall, hvor I oplever det boblende
mudder. For at nyde al denne geotermiske aktivitet vil I

stoppe ved Myvatn Nature Baths til en valgfri dukkert i
det varme og afslappende vand.

I spiser aftensmad og overnatter i Myvatn området de
næste to nætter.

Højdepunkter

Godafoss
Mývatn
Hverfjall
Krafla Geothermal Center
Myvatn Nature Baths

Overnatning: Hotel i Myvatn området.

Dag 6: Asbyrgi -
Jokulsargljufur - Dettifoss
I rejser mod halvøen Tjornes, hvor I skal opleve den
enorme kløft, der er formet som en hestesko. Den ligger i
Asbyrgi National Park og ifølge nordisk mytologi har et
aftryk af en hov fra Sleipnir, den magiske ottebenede
hest, der tilhørte guden Odinn. Videre til indgangen af
Vesturdalur, Hljodaklettar eller "Echo Rocks", som er en
samling af stensøjler i alle vinkler. Søjlerne i de mange
forskellige former og formationer gør af der kommer
echo - deraf navnet Echo Rocks.



Asbyrgi
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I bruger resten af dagen på at udforske vegetationen og
skovområdet Jokulsargljufur i den nordøstlige del af
Vatnajokull National Park. Jokulsargljufur betyder
gletcher-flod-kløft hvis man oversætter det direkte, og
det giver god mening, da det er navnet til landets længste
flod i en kløft (25 km)

Dagen slutter med et uforglemmeligt besøg til Europas
mest imponerende vandfald, Dettifoss, hvor vandet fra
gletcherne kommer ned ad klippesiderne.

Højdepunkter

Ásbyrgi
Hljódaklettar
Dettifoss

Overnatning: Hotel i Myvatn området.

Dag 7: Kjolur - Hveravellir
- Gullfoss - Geysir
I dag krydser vi Kjolur stien direkte gennem Islands
ubeboede højland. Dette unikke trek gennem det
pulserende termiske område mellem Langjokulls og
Hofsjokulls gletchere afslører Islands sande afsides
beliggenhed og natur. Dette område har adskillige
vandrestier med gemte geotermiske skatte og

mærkværdige oaser af vegetation. I stopper ved
Hveravellir, en af de smukkeste geotermiske områder i
verden med en naturlig pool under åben himmel, som gør
det perfekt til en afslappende pause.

Når I ankommer til den anden side af højlandsruten
Kjolur, kommer I til Gullfoss og Geysir området, hvor I
skal introduceres til dronningen af islandske vandvald -
Gullfoss. Dette majestætiske vandfald med gylden
charme ligger på Hvita floden, som fodres med vand fra
Islands andenstørste gletcher. Kongen af alle gejsere,
den store Geysir er tæt ved og her er der både boblende
mudder og varme kilder.

I både sover og spiser aftensmad i Hella området de
nsæte to nætter.

Højdepunkter

Gullfoss
Geysir
Hveravellir

Overnatning: I Hella området

Dag 8: Landmannalaugar
Islands ubeboede midte sætter en surrealistisk scene for
dagens oplevelser. De uberørte naturområder ved



Heste i Island
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Landmannalaugar og Fjallabak afslører geologiske
elementer i vulkankratere, mangefarvede bjerge,
rygende lavamarker og vulkanen Hekla.

Der er mange smukke vandrestier i området. I nyder det
geotermiske område med et opfriskende dyp i
Landmannalaugar Hot Spring, en af de mindre besøgte
men nok mest flotte varme kilde i Island.

Højdepunkter

Landmannalaugar
Hekla

Overnatning: I Hella området

Dag 9: Thorsmork -
Seljalandsfoss - Reykjavik
Thorsmork, også kendt som Thor's Legeplads, burde
være på enhver naturelskers "bucket list". Denne skjulte
dal minder om paradis liggende mellem two gletchere og
beskyttet af floder og bjerge. På vej til Thorsmork
stopper I ved vandfaldet Seljalandsfoss, hvor I får et
anderledes perspektiv ved at gå bagved vandfaldet. Når I
kommer til naturreservatet, går I langs den markerede sti
i de smukke omgivelser med træer, græs og smukke
bjerge.

Herefter fortsætter I til Reykjavik igen.

Højdepunkter

Thorsmork
Seljalandsfoss
Reykjavík

Overnatning: Hotel i Reykjavik

Dag 10: Hjemrejse til
Danmark
Hvis dit fly er om eftermiddagen anbefaler vi at I bruger
tiden på at udforske Reykjavik. I kan også tage et smut til
Den Blå Lagune, hvis tiden tillader det.

Vi forbeholder os retten til at ændre ruten uden varsel,
hvis vejene eller vejret kræver det.



Priser og afgange
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Rejseperiode Juni - august  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
29.398,00 DKK

Enkeltværelse
38.698,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person

Delt dobbeltværelse
28.198,00 DKK

Enkeltværelse
36.998,00 DKK

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

Vi garanterer afgang ved minimum 2 gæster, og der er maks. 30 pr. gruppe



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

7nætter inkl. morgenmad rundt i Island

4middage

4frokostbokse

Kødsuppe i Siglufjordur på dag 3

Hvalsafari på dag 4

Entré til Herring Era Museum på dag 3

Transport i bus

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

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Forplejning medmindre andet er oplyst

Stop og entré i Blue Lagoon på hjemrejsedagen.
(Kun muligt i DK)

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/europa/island/islands-naturskonne-vandrestier-7161?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/island/islands-naturskonne-vandrestier-7161%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

