
Natur og wellness i IslandNatur og wellness i Island

9.698,-
Fra-pris pr. person i kr.

4 dage
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Fra naturlige kilder til pools og spa af høj kvalitet. Det
geotermiske vand er en ren gave fra naturen! På Island vil I
opleve en sensational spa-kultur kombineret med unik natur med
gejsere og fantastiske vandfald.
På denne 4 dages spa-rejse vil I besøge Reykjavik, Islands
hovedstad, og deltage i en guided tur til Den Gyldne Cirkel, hvor I
skal opleve vandfaldet Gullfoss, de varme kilder Geysir og den
betagende Thingvellir National Park.
For at tilsikre at jeres kroppe og sind føles afslappede, har vi
inkluderet adgang til hotellets spa og tilføjet en helende oplevelse
i den berømte Blå Lagune.
Dette er en dejlig forfriskende rejse til Island.

Oplev Den Blå Lagune og hvad den gør ved din hud

Slap af i Fontana dampbad

Besøg den smukke Thingvellir National Park, en del
af UNESCO

Kom på en guidet tur til Den Gyldne Cirkel



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark til Island
I tager afsted fra Kastrup eller Billund og lander på
Island. Fra lufthavnen bliver I kørt til jeres hotel. Nyd
spa'en der ligger på jeres hotel - så det er nemt at få
slappet af.

Overnatning: Icelandair Hotel Reykjavik Natura

Dag 2: Den Gyldne Cirkel
og Fontana dampbad
Kombiner historien, naturen og afslapningen. I dag skal I
på guidet tur til Den Gyldne Cirkel, hvor I skal besøge det
imponerende vandfald Gullfoss. I skal også opleve Geysir,
det berømte område med de varme kilder. Det er også
her gejseren, Strokkur, springer op til 25 meter, og det

gør den med jævne mellemrum.

I landsbyen Laugarvatn stopper I ved det lille galleri, hvor
I kan smage hjemmebagt rugbrød.

Bagefter skal I afslappe i Fontana dampbad med de
dertilhørende faciliteter, som er blevet renoveret for
nylig. Disse faciliteter inkluderer bl.a. dampbad og
geotermiske pools.

I fortsætter til den smukke Thingvellir National Park, en
del af UNESCO, som er kendt for den smukke natur og
spændende historie. I kommer tilbage til Reykjavik tidligt
på aftenen.

Overnatning: Icelandair Hotel Reykjavik Natura

Dag 3: Den Blå Lagune
Denne morgen er fri til både shopping og sightseeing.



Besøg i den blå lagune
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Om eftermiddagen bliver I kørt med bus til den
fantastiske Blå Lagune. En unik naturlig mineralrig pool
med geotermisk vand. Den Blå Lagune er placeret midt
mellem lavamarkerne, midt i den smukke natur.

Den Blå Lagune er kendt for sine unikke egenskaber og
den gode effekt den har på huden. Det gør, at der
kommer besøgende fra hele verden for at nyde Lagunens
muligheder og at slappe af.

Om eftermiddagen tager I bussen tilbage til Reykjavík.

Overnatning: Icelandair Hotel Reykjavik Natura

Dag 4: Afrejse til Danmark
I har dagen i dag på egen hånd til at udforske Reykjavik
endnu mere, inden I skal mod lufthavnen og Danmark.

Overnatning: Icelandair Hotel Reykjavik Natura



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

Delt dobbeltværelse
9.698,00 DKK

Enkeltværelse
11.598,00 DKK

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

Delt dobbeltværelse
10.998,00 DKK

Enkeltværelse
14.298,00 DKK

Opgradering af flyrejsen

Business Class: Fra kr. 5.100 per peson



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

Bustransfer fra lufhavn til hotel t/r

3nætter inkl. morgenmad på Icelandair Hotel
Reykjavik Natura i Reykjavik

Adgang til hotellets spa

Heldagstur: Golden Circle

Entre til Laugarvatn Fontana

Geothermal Baths

Smagsprøve på rugbrød bagt i Geotermisk bageri
ved Laugarvatn Fontana

Bustransfer til Blue Lagoon inkl. Éntre

Bidrag til Rejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

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/natur-og-wellness-i-island-7184?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/island/natur-og-wellness-i-island-7184%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

