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På denne spændende rejse vil I opleve den unikke natur på
Island og Færøerne. Rejsen er skræddersyet således, at I både
får nogle af udflugterne til de større seværdigheder, men
samtidig også giver jer råderum til at opleve på egen hånd.
Rejsen starter på imponerende Island, hvor I skal opleve "Den
Gyldne Cirkel" med b.la. berømte Gullfoss og Geysir. Efter fire
dage på Island flyver I videre til Færøerne, hvor I skal opleve øen
Eysturoy og se de karakteristiske klippeformationer Kæmpen og
Kællingen (Risin og Kellingin), som står ude i havet. Også det
højeste fjeld på Færøerne, Slættaratindur, venter med sine 882
m på at blive udforsket. I skal selvfølgelig også se den hyggelige
og smukke by Tórshavn, hvor I overnatter, mens I er på
Færøerne.

Bemærk: Afrejsedagen for denne tur er som udgangspunkt
torsdag. Ønsker I at tage afsted på andre dage, er dette på
forespørgsel.

Besøg Islands største by og kulturelle centrum,
Reykjavik

Oplev Islands berømte højdepunkter i "Den Gyldne
Cirkel"

Kom tæt på Vatnajökull-gletsjeren i Island

Oplev øen Eysturoy med nogle af Færøernes største
attraktioner

Udforsk Færøernes hyggelige hovedstad, Tórshavn

Nyd frisk fisk og skaldyr på lokale restauranter langs
ruten

Et godt miks af arrangerede udflugter og tid på egen
hånd



Dagsprogram
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Dag 1 - Torsdag: Afrejse
fra Danmark | Ankomst til
Reykjavík
I rejser fra Danmark, enten fra København eller Billund,
til Island. Efter ca. en 3 timers flyvetur lander I, i den
internationale lufthavn Keflavík, som ligger ca. en times
kørsel fra Reykjavik. Efter check ind, gå en tur i
Reykjavík, som er hjemsted for størstedelen af Islands
indbyggere og er landets kulturelle centrum.

Selve byen er spredt ud, med hastigt voksende
forstæder, men byens centrum er et lille område præget
af farverige huse, gode butikker og restauranter.
Reykjavík er et paradis for madelskere idet de bruger
deres lokale fisk, skaldyr, kød og vildt.

Overnatning: Hotel i Reykjavik

Dag 2 - Fredag: Den
Gyldne Cirkel
Se frem til en spændende dag og oplev nogle af Islands
største attraktioner. Turen starter med afhentning på
hotellet.

Besøg Thingvellir Nationalpark, hvor det islandske
parlament Altinget blev grundlagt i 930 e.Kr. Dette er
også stedet hvor de tektoniske plader mellem Europa og
Amerika mødes, eller nærmere skilles, som det tydeligt
opleves på stedet.

Siden besøges det storslåede vandfald, Gullfoss og siden
Geysir og Strokkur, et geotermisk område med
sprøjtende varme kilder og boblende mudder.

Aktiviteter inkluderet: Den Gyldne Circel
Måltider inkluderer: Morgenmad
Overnatning: Hotel i Reykjavik



Se om I kan spotte søpapegøjer
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Dag 3 - Lørdag: Reykjavík
Gå på opdagelse i byens shoppinggade Laugavegur, hvor
der findes mange forskellige spændende forretninger.

Besøg også blandt andet kirken Hallgrímskirkja, som er
inspireret af Islands vulkanske klippeformationer og kan
ses næsten uanset hvor man befinder sig i byen. Øverst
oppe i tårnet findes Reykjaviks bedste udsigt.

Koncertsalen Harpa, som ligger ved havnefronten er
inspireret af nordlyset og den dramatiske islandske
natur. Om aftenen er bygningen en stor lysende skulptur.

Har man tid kan man også besøge Loppemarkedet
Kolaportid, som ligger i den gamle havn hvor der findes
vintage tøj, vinylplader og de sædvanlige loppefund men
også islandske delikatesser. Når tørsten melder sig kan
man gå på Kaffibarrin, for at drikke en god kop kaffe.

Tilkøb udflugter som for eksempel:

Hvalsafari: Efter en kort sejltur forbi fuglefjelde, er
vi hvor hvalerne plejer at opholde sig. Se f.eks.
vågehvaler, pukkelhvaler, delfiner og marsvin.
Blue Lagoon: Nu skal der slappes af og det varme
vand skal nydes. Vandet er salt og rigt på
mineraler.

Ridetur på Islandske heste: Der rides på bløde
ridestier gennem kratbevokset bakkelandskab og

mosbegroede lavamarker. Bemærk lavaens
mangfoldige formationer der er skabt i
århundredernes løb.

Måltider inkluderer: Morgenmad
Overnatning: Hotel i Reykjavik

Dag 4 - Søndag: Islands
sydkyst og Jökulsárlón
Glacier Lagoon
Endnu en spændende heldags udflugt, denne gang til
Islands naturskønne sydkyst. Turen starter med
afhentning på hotellet.

På denne tur køres det langs Islands sydkyst med
Atlanterhavet på den ene side og frodig landbrugsjord,
bjerge, gletsjere på den anden side.

Oplev naturlige skatte, blandt andet de ikoniske vandfald
Seljalandsfoss og Skógafoss, Skaftafell National Park,
gletsjeren Vatnajökull, se flydende isbjerge og store
blokke af is. Isen kommer fra Vatnajökull-gletsjeren og
flyder til stadighed ud i det kolde vand i lagunen og sejler
langsomt mod havet.

Efter dette begivenhedsrige besøg i lagunen, køres I



Tórshavn
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tilbage til Reykjavik.

Aktiviteter inkluderet:Islands sydkyst og Jökulsárlón
Glacier Lagoon
Måltider inkluderer: Morgenmad
Overnatning: Hotel i Reykjavik

Dag 5 - Mandag: Ankomst
til Færøerne
Check ud fra jeres hotel i Reykjavik. I flyver fra Island til
Færøerne. Efter ca. 1 time og 30 minutter lander I på
Færøerne i Vágar lufthavn, som ligger ca. en times kørsel
fra Tórshavn.

Efter check ind på hotellet kan I gå en tur i gennem
Tórshavn. Når man kommer ind i den gamle bydel og går
rundt mellem husene, oplever man et virvar af stræder
og smalle gyder, trapper og klippegrund, der stikker frem,
og små huse med hvide vinduer og grønne græstage.
Denne gamle by er enestående, ikke blot på Færøerne,
men i hele verden.

I Tórshavn findes også forskellige restauranter og cafeer,
hvor I kan spise fremragende mad - nyde lokal fisk og
kød.

Til middag om aftenen foreslår vi Restaurant Aarstova,
som ligger i en gammel fredet bygning midt i Torshavn.

Det er et charmerende sted med fritliggende bjælker,
små døråbninger og skæve vinkler. Her er der stemning
og god mad. Bord skal forudbestilles.

Måltider inkluderer: Morgenmad
Overnatning: Hotel i Tórshavn

Dag 6 - Tirsdag: Eysturoy
Dagen byder på en spændende dag til den naturskønne
nordlige del af øen Eysturoy, for at opleve nogle af
Færøernes største attraktioner. Turen starter med
afhentning på hotellet.

Der køres fra Tórshavn langs den smukke bjergvej over
Tórshavn kaldet Oyggjarvegurin til bjergpasset
Norðadalsskarð for at se de nærliggende øer Koltur og
Hestur. Der køres gennem det smukke landskab og små
farverige bygder til den eneste bro over Nordatlanten,
der forbinder øerne Streymoy og Eysturoy. Derfra
fortsættes i retning af den nordligste bygd på Eysturoy,
Gjógv, kendt for sin særprægede naturhavn og
Kronprinsesse Mary's bænk.

På turen ses også de karakteristiske klippeformationer
Kæmpen og Kællingen, som står ude i havet og det
højeste fjeld på Færøerne, Slættaratindur 882m.

Aktiviteter inkluderet: Øen Eysturoy og frokost med
privat driver/guide



Reykjavik, Island
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Måltider inkluderer: Morgenmad
Overnatning: Hotel i Tórshavn

Dag 7 - Onsdag: Tórshavn
Gå på opdagelse i Tórshavn. For enden af
lystbådehavnen ligger Østrøm hvor man blandt andet
kan se og købe moderne færøsk kunst og
kunsthåndværk. Lige ved siden af ligger Steinprent, som
er Færøernes Grafiske Værksted, besøg deres galleri
hvor de udstiller de nyeste værker.

Andre spændende forretninger der ligger i byen er for
eksempel Tutl, der sælger færøsk musik,
systuen/butikken hos Guðrun og Guðrun, som sælger
lækre færøske designede uldvarer i den nyeste mode og
forretningen Marjun Heimá, der har specialiseret sig i at
lave den færøske nationaldragt.

Det er også muligt at besøge Kunstmuseet, som har et
bredt udvalg af færøsk kunst og viser, hvordan naturen
og landskabet har været det dominerende motiv
igennem hele den færøske kunsthistorie.

Tilkøb udflugter som for eksempel:

Fototur til øen Vágar
Se bygden Gásadalur med det mest fotograferede
vandfald på Færøerne, Múlafossur. Tilkøb af

vandretur til Trælanípan
Nordøernes Højdepunkter
Se Sælkvinden og et James Bond "location" fra
filmen - No Time To Die. Der besøges også en
fårebonde samt en garnbutik. Tilkøb vandretur til
fyret på Kallin

Måltider inkluderer: Morgenmad
Overnatning: Hotel i Tórshavn

Dag 8 - Torsdag: Hjemrejse
til Danmark
Hvis jeres fly er om eftermiddagen, kan I bruge
formiddagen på at gå langs havnefronten og få lidt mere
frisk atlantisk luft. Eller hvis I stadig har brug for at
slappe af, kan I tage en tur i en af byens mange pools. Der
kan du snakke med de lokale, mens I nyder den termiske
varme.

Ønsker I at forlænge jeres ophold på Island eller
Færøerne, er det selvfølgelig muligt, og vi hjælper gerne
med at bestille flere nætter og ture for jer.

Måltider inkluderer: Morgenmad



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

Delt dobbeltværelse
24.198,00 DKK

Enkeltværelse
Kontakt os



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 - Reykjavik inkl. indtjekket bagage,
skatter og afgifter

4nætter i Reykjavik inkl. morgenmad

Udflugt fredag: Den Gyldne Cirkel

Udflugt søndag: Islands sydkyst og Jökulsárlón
Glacier Lagoon

Fly Reykjavik - Tórshavn inkl. indtjekket bagage,
skatter og afgifter

3nætter på hotel i Tórshavn inkl. morgenmad

Udflugt tirsdag: Øen Eysturoy og frokost med privat
driver/guide

Fly Tórshavn - Danmark inkl. indtjekket bagage,
skatter og afgifter

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Tilkøb af foreslåede udflugter

Forplejning medmindre andet er oplyst

Drikkepenge medmindre andet er oplyst

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/europa/faeroerne/klassiske-island-og-faeroerne-7177?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/faeroerne/klassiske-island-og-faeroerne-7177%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

