
Den Gyldne Cirkel i IslandDen Gyldne Cirkel i Island

9.598,-
Fra-pris pr. person i kr.
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Denne kør-selv-ferie fokuserer på de mange attraktioner som
den smukke sydlige del af Island tilbyder. Besøg de majestætiske
vandfald og sprudlende gejsere som ligger mellem kendte
vulkaner og gletsjere.
På blot seks dage, vil I opleve, i jeres eget tempo, alle
hovedattraktionerne i Den Gyldne Cirkel. I vil se vandfaldet
Gullfoss, den varme kilde Geysir og det smukke og historiske
område Thingvellir National Park.

Besøg Island charmerende hovedstad, Reykjavik

Slap af i det geotermiske vand i Den Blå Lagune

Udforsk dalen, Thjorsardalur med den imponerende
vulkan, Hekla

Oplev Thingvellir National Park



Dagsprogram

da
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Dag 1: Danmark -
Hveragerdi
I rejser fra Danmark og lander i Island nogle timer senere.
I lufthavnen henter I jeres bil og påbegynder jeres
Islandsrejse.

Fra Keflavik International Airport anbefaler vi at I køre
langs den sydlige kyst af Reykjanes halvø til jeres første
overnatningssted i den charmerende by Hveragerdi.
Denne by er en af de få, som ligger direkte ovenpå et
geotermisk område, og derfor er mange drivhuse
opvarmet af det varme vand fra kilderne tæt på. Det er
grunden til at byen har fået navnet "blomsterbyen"

Afhængig af jeres ankomst tid til Island, er det ideelt at
besøge Den Blå Lagune på vejen. Her kan I slappe af i det
skønne geotermiske vand.

Højdepunkter

Evt. Den Blå Lagune
Naturreservatet Reykjanesfólkvangur med
lavaformationer, kratersøer, fuglefjelde og
boblende, geotermiske områder.
Blomsterbyen Hveragerdi

Overnatning: Hotel Eldhestar eller tilsvarende?

Dag 2: Sydkysten
Besøg de majestætiske vandfald Seljalandsfoss og
Skógafoss, gletsjeren Eyjafjallajökull og området omkring
som blev påvirket af vulkanudbruddet i 2010.

Dyrhólaey er et stenet område karakteriseret af de sorte
lavaformationer. Hvert år, om sommeren, er der
tusindvis af havfugle og søpapegøjer som bygger rede
her og derfor er Dyrhólaey lukket i denne sæson fra
omkring midten af maj til slut juni.



Charmerende Reykjavik
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Højdepunkter

Seljalandsfoss
Eyjafjallajökull
Skógafoss
Stokkseyri
The Saga Center
Dyrhólaey

Overnatning: Farmhouse Lodge Skeiðflöt eller
tilsvarende

Dag 3: Den Gyldne Cirkel
Udforsk dalen Thjórsárdalur og det kontrastrige
landskab med birketræer, lavamarker med sand, floder
og vandfald, alt sammen under den imponerende vulkan
Hekla.

Fortsæt til vandfaldet Gullfoss og området ved Geysir.

Højdepunkter

Thjórsárdalur
Hekla
Geysir
Geysir Center
Gullfoss

Overnatning: Hotel Geysir eller tilsvarende

Dag 4: Thingvellir National
Park
Besøg Thingvellir National Park, stedet for det gamle
islandske parliament og en juvel, når det kommer til
naturen. Her kan I se kløfterne mellem kontinenterne.

Derefter, enten via Hvalfjördur fjord eller Kaldidalur
highland track (4WD er nødvendig) fortsætter jeres rejse
til den smukke region Borgarfjördur og Reykholt.

I vender tilbage til Reykjavik om eftermiddagen.

Højdepunkter

Thingvellir National Park
Barnafoss vandfaldet
De varme kilder - Deildartunguhver

Overnatning: Grand Hotel Reykjavik eller tilsvarende

Dag 5: Reykjavik
I har hele dagen til at gå på opdagelse i Islands hovedstad



Den imponerende Hallgrimskirkja i Reykjavik
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Reykjavik. Godt 60% af den samlede befolkning i Island
bor i hovedstaden Reykjavik. Her finder I et spændende
kulturliv, og man får nemt et par dage til at gå i Reykjavík.
Når man rejser til Island, er det bestemt "et must" at se
Hallgrímskirken, som er hele 74 m. høj og Reykjavíks
varetegn. Er man der i klart vejr, er der god udsigt fra
tårnet udover byen og muligt at se hele vejen til
Snæfellsjökull.

Tjörnin er en lavvandet indsø i centrum af Reykjavik og
her finder man mange vigtige bygninger som bl.a.
rådhuset & Islands kunstmuseum.

I Reykjavik er der ligeledes mulighed for at få
tilfredsstillet "shopping-genet", bl.a. i Reykjaviks ældste
shopping gade - Laugavegur, hvor man finder mange af
de eksklusive butikker.

Højdepunkter

Reykjavík
Hallgrímskirkja
Tjornin

Overnatning: Grand Hotel Reykjavik eller tilsvarende

Dag 6: Hjemrejse til
Danmark
Kør tilbage til Keflavik International Airport og hvis der
er tid, kan I stoppe ved Den Blå Lagune på vejen.
Herefter flyver I tilbage til Danmark.

Vær opmærksom på at prisen er baseret på 5 x 24 timers
billeje. Så hvis I er ankommet tidligt første dag, og tager
afsted sent, så vil I skulle have en ekstra dags billeje,
medmindre I vælger at aflevere bilen tidligere i Reykjavik
og tage en transferbus tilbage til Keflavik lufthavn.



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

Hotel & guesthouse
9.598,00 DKK

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

Hotel & guesthouse
10.698,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person

Hotel & guesthouse
13.198,00 DKK

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

Hotel & guesthouse
9.998,00 DKK

Opgradering af flyrejsen

Business Class fra kr. 5.100 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

Leje af bil fra Keflavik Airport, inkl. fri km og
forsikringer

1nat på hotel i Hveragerdi inkl. morgenmad

1nat på hotel i den sydlige del af Island omkring Vík
inkl. morgenmad

1nat på hotel omkring Den Gyldne Cirkel inkl.
morgenmad

2nætter på hotel i Reykjavik inkl. morgenmad

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt under prisen inkluderer

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/europa/island/den-gyldne-cirkel-i-island-7165?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/island/den-gyldne-cirkel-i-island-7165%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

