
Island rundt i bilIsland rundt i bil

16.798,-
Fra-pris pr. person i kr.

12 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Denne rejse tager jer tæt på naturen i jeres helt eget tempo, når I
kører Island rundt med helt fantastiske naturoplevelser
undervejs.
Turen både starter og slutter i Keflavik og tager jer til alle Islands
mest fortryllende højdepunkter, heriblandt vandfaldene Gullfoss
og Godafoss, gletsjeren i Vatnajökull National Park og den
berømte Blå Lagune. Herudover vil I opleve sagn, myter og
spændende byer, når I besøger Reykjavik, Akureyri og
Egilsstadir.
Dette rejseforslag giver jer den ultimative frihed bag rettet,
samtidig med at der er sørget for, at I ikke misser nogle af
Islands mange vidundere.

Den Gyldne Cirkel med Gullfoss, Thingvillir og
Strokkur

Nyd en dukkert i Den Blå Lagune

Se det fortryllende vandfald Godafoss

Kør gennem det ene smukke landskab efter det
andet - hele Island rundt

Spot søpapegøjer og andre nordatlantiske fuglearter

Udforsk Islands charmerende hovedstad Reykjavik

Smag på Islands gastronomi med friskfanget fisk



Dagsprogram
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Dag 1: Danmark-Island |
Keflavik-Hveragerdi (100
km)
I dag flyver I fra Danmark til Island og lander i Keflavik
lufthavn, hvor I henter jeres bil og begynder jeres
eventyr i Island.

Den første strækning til Hveragerdi er på ca. 100 km, og I
kan med fordel køre ad sydkysten langs Reykjanes
halvøen hele vejen til jeres første destination.

Alt afhængig af hvornår I ankommer til Island, kan turen
til Hveragerdi inkludere et stop ved Blue Lagoon. Hvis
ikke I har tid til et stop på denne strækning, vil der være
mulighed for at opleve dette vidunder, når I vender
tilbage hertil ved slutningen af jeres rejse.

Den Blå Lagune

Denne varme og knaldblå lagune er nok det første
tankerne falder på, når man tænker på Island. En dukkert
i det omfavnende geotermiske vand her er en yndet
aktivitet for de fleste rejsende i Island. Denne oplevelse
må I bestemt ikke snyde jer selv for.

Den Blå Lagune er en unik naturlig mineralrig pool med
geotermisk vand. Lagunen er placeret midt mellem
lavamarkerne, midt i den smukke natur.

Lagunen 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.

Hveragerdi

Denne landsby er en af de eneste i verden placeret
direkte ovenpå et geotermisk område. Denne placering
udnytter byens mange grønne haver og drivhuse som
trivedes fantastisk under disse forhold tæt på det
opvarmede vand i de nærliggende kilder. Netop pga. af
dette er byen ofte refereret til som 'Blomsterbyen'.



Hveragerdi
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Nyd aftenen her og find jer til rette i de nye omgivelser.

Overnatning: Hotel Eldhestar eller tilsvarende

Dag 2: Hveragerdi-Fludir
(165 km)
Denne morgen vågner I til jeres første hele dag i Island.
Spis en dejlig morgenmad på jeres hotel i Hveragerdi,
inden turen går videre mod Fludir. En lidt længere
køretur end i går - og med endnu flere naturskønne
oplevelser i vente i Fludir og omegn.

Den Gyldne Cirkel

Ikke langt fra Fludir gemmer sig endnu et af Islands
vidundrer, nemlig det majestætiske vandfald Gullfoss.
Gullfoss er den del af Islands berømte Gyldne Cirkel,
bestående af to andre attraktioner, nemlig Thingvellir
Nationalpark, som en del af UNESCO, og gejseren
Strokkur, der springer op til 25 meter med jævne
mellemrum. Strokkur findes i det berømte område,
Geysir, med masser af varme kilder og boblende
mudderpøle.

Den Gyldne Cirkel er et absolut must, når I er på disse
kanter. Stå tidligt op, og få det meste uden af dagen i
denne eftertragtede del af Island. Tag også badetøjet
med og hop i en af de varme kilder, som Island er så kendt

for.

Fontana dampbad

Laugarvatn Fontana-dampbadede er en lokal favorit; den
naturlige damp afhjælper smerter og ubehag i kroppen,
og bagefter kan I tage et afslappende dyp i en serie af
varme kilder.

Fontanas faciliteter er blevet renoveret for nylig. Disse
faciliteter inkluderer bl.a. dampbad og geotermiske
pools.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Guesthouse Álftröð eller tilsvarende

Dag 3: Fludir - Sydøst
Island (305 km)
Efter morgenmaden i dag venter der en lang køretur hele
vejen til Sydøst Island.

Kør langs den spektakulære sydkyst, og nyd de smukke
udsiger undervejs ved vandfaldene Seljalandsfoss,
Skogafoss og gletsjeren Myrdalsjokull. Hvis vejret er
godt og himlen klar, kan I endda være heldige, at få et
glimt af Hekla, Islands mest aktive vulkan.



Det storslåede Gullfoss
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Vik

Stop i Vik, Islands sydligste by, hvor området byder på
masser af fantastiske oplevelser. Her findes blandt andet
Dyrholaey, som er en klippe med søfugle, og den sorte
sandstrand Reynisfjara.

*Bemærk at Dyrholaey er lukket i foråret fra omkring
midten af maj til d. 23. juni.

Kirkjubæjarklaustur

På vej til Kirkjubæjarklaustur passerer I Eldhraun, som er
Islands største lavaområde - et fantastisk syn. Når I
ankommer til den smukke by, som er det tidligere
hjemsted for et katolsk kloster fra det 12. århundrede,
bør I gøre et stop. Hvis I er sultne, kan et lækkert
fiskemåltid anbefales, byen er nemlig kendt for dens
fantastiske rødding ørred.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Hotel Smyrlabjörg eller tilsvarende

Dag 4: Sydøst
Island-Egilsstadir (399 km)
I starter dagen med en dejlig morgenmad på hotellet, og
bevæger jer først i den sydlige del af Vatnajokull

National Park, som er navngivet efter Europas største
gletsjer, for til sidst at slutte dagen af i Egilsstadir.

Vatnajokull National Park Syd

Mens I kører langs nationalparken, vil I have et storslået
udsyn til den enorme Vatnajokull-gletsjer. Undervejs kan
det anbefales, at tage et stop i parkens fantastiske
Skaftafell-område, som er en grøn oase godt puttet
mellem gletsjere, der indbyder til nogle smukke
vandreture. Herefter fortsætter I til det glinsende isbjerg
Jokulsarlon Glacial Lagoon, hvor I kan gøre endnu et stop
og nyde synet af det store isbjerge der flyder tålmodigt
omkring i det kolde vand. Hvis I har heldet med jer, får I
endda set et par sæler slænge sig i området. Tæt herved
ligger Diamond Beach, hvor små glas-lignende stykker af
is er spredt udover det sorte sand - et utroligt syn.

Egilsstadir

Kør igennem de spektakulære østlige fjorde med
tårnende bjerge og charmerende fiskerlandsbyer hele
vejen til det frodige Egilsstadir-område. På vejen derhen
kan I vælge at besøge de specielle æg-skulpturer ved
havnen i Djupivogur eller Petra's lokale sten- og
mineralsamling ved Stodvarfjordur.

Herefter går turen gennem Fagridalur (the Beautiful
Valley), og I ankommer til Egilsstadir. Når I er blevet
indlogeret på jeres hotel, kan I vælge, at bruge resten af
aftenen til at komme helt ned i gear i den fantastiske
natur i de flydende geotermiske pools.



Kløften Kirkubjaejarklaustur
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Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Lake Hotel Egilsstaðir eller tilsvarende

Dag 5: Egilsstadir og
omegn
I vågner op i de skønne omgivelser i Egilsstadir, og med
endnu en overnatning her, har I nu hele dagen til at
udforske byen og det nærliggende område.

Egilsstadir og omegn

Eglisstadir blev skabt af gletsjere tilbage i istiden, og er
en af de ældste regioner i Island. Selvom mange af
Islands fjorde ikke er beboet, har hver og én sin egen
storhed. De naturlige havne ved fjordene ledte til
anlæggelsen af fiskerbyer, og er stadig, den dag i dag,
præget af en charme fra en svunden tid. Hver lille
fiskerlandsby har sin helt egen charme og karakter:
Faskrudsfjordur har en historisk sammenhæng med
Frankrig, Reydarfjordur er kendt for sin 2.
verdenskrigshistorie og Neskaupsstadur har et helt
fantastisk køkken, en inspirerende musikscene og skønne
bådture.

Nogle 'must-sees' i området:

Oplev lokal kunst og fantastiske vandrestier i
området ved Borgarfjordur Eystri.
Udforsk den interessante landsby Seydisfjordur,
hvor flerfarvede huse er placeret med en utrolig
baggrund af sneklædte bjerge og styrtende
vandfald. Dette lille samfund har fået international
anerkendelse for dets fokus på kunst og
kunstuddannelse.
Besøg også den største skov i Island;
Hallormsstadur, som er placeret ved
Lagarfljot-søen, en sø som, ifølge egnens legender,
gemmer på et monster.

Wilderness Center

Besøg det prisvindende Wilderness Center, som er
placeret ved kanten af det betagende landskab i øst. Her
kan I gå på opdagelse i Islands pioner-historie og natur
med interaktive redskaber. Tag en guidet tur på hesteryg
til en forladt gård eller nyd et afslappende besøg i
Wilderness Spa. Bliver I sultne, er der mulighed for at
nyde et måltid, forberedt af centerets ansatte af friske
råvarer fra området.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Lake Hotel Egilsstaðir eller tilsvarende



Diamond Beach ved Vatnajokull/Jokulsarlon
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Dag 6: Egilsstadir-Nordøst
Island (280 km)
Nyd morgenmaden på jeres hotel inden turen går videre
langs Vatnajokull National Park, som faktisk dækker 14%
af Islands landskab, og hele vejen til den nordøstlige del
af øen.

Vatnajokull National Park Nord

Den nordlige del af nationalparken, hvor I kører i dag, har
sit helt eget specielle udtryk. Her er ikke ligeså mange
besøgende som i den sydlige del, I netop har lagt bag jer,
så her får I lov at opleve Islands uberørte natur, når den
er bedst.

Tag turen over Modrudalsoraefi? Highlands og direkte
ind i vildmarken. Denne rute tager jer til det
majestætiske Dettifoss-vandfald. Nyd en stund her, og
hør de enorme vandmængder falde mod til næsten
urealistiske landskab - endnu en af Islands fantastiske
oplevelser.

Efter denne naturskønne oplevelse kører I gennem
parken og dens smukke område med dybe kløfter
udgravet af Jokulsar-floden. En af disse kløfter en den
enorme hesteskoformede Asbyrgi Canyon, som siges, at
være blevet formet af Odins hingst. Dette er et smukt
sted at lade bilen stå for en stund, og udforske området
lidt til fods. Her er masser af vandrestier der leder til
fortryllende udkigsposter. Hvis I er til vandreture er

dette sted lige noget for jer, om sommeren er der endda
mulighed for en tur på hesteryg i området.

I kører slutteligt fra Tjornes halvøen til Husavik-området,
hvor I skal overnatte. En skøn måde at afslutte dagen på
er med en afslappende svømmetur i det varme vand i
Husavik's GeoSea Baths.

Bemærk! Vejene 864, 862, og derfor også 85, er normalt
lukkede om efteråret, vinteren og foråret indtil
slutningen af maj (åbningstiderne for vejen er afhængige
af vejret). Indtil disse veje er åbne, tag da the Scenic Ring
Road 1 til vej 87 og den vej mod Husavik.

*Bemærk desuden, at vejene 864 og 862 er grusveje, og I
må derfor kigge efter advarselsskilte der markerer, om
vejene er i god stand for kørsel.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Grímstunga eller tilsvarende

Dag 7: Nordøst
Island-Akureyri (165 km)
Kom tidligt afsted i dag efter morgenmaden, for der
venter jer masser af fantastiske oplevelser i
Myvatn-området.



Idylliske Egilsstadir
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Besøg Myvatns højdepunkter:

Lava-citadellerne ved Dimmuborgir
Pseudo-kraterne ved Skutustadir
De farverige svovl-skråninger ved Namaskard
Området ved vulkanen Krafla.

Har I lyst til at tilføre oplevelserne lidt ekstra action, kan I
vælge at tilkøbe guidede udflugter rundt om søen på
cykel eller hesteryg. Herefter kan I komme helt ned i gear
igen i det azurblå vand i de charmerende Myvatn Nature
Baths.

Det er desuden en god idé at spise frokost i Myvatn, især
hvis man er til fisk og rugbrød; her serveres nemlig en
skøn lokal specialitet med røget arktisk ørred på
geotermisk bagt rugbrød.

Godafoss-vandfaldet

Selvom I forlader Myvatn og kører vestpå, slutter de
smukke naturoplevelser ikke her - Nu kører I nemlig til
det storslåede Godafoss-vandfald, også kaldet gudernes
vandfald - og dette ikke uden grund.

Herefter vender I for alvor snuden mod dagens endelige
destination, Akureyri, som er en livlig og farverig by ved
den dramatiske Eyjafjordur-fjord.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Hotel Natur eller tilsvarende

Dag 8: Akureyri og
Eyjafjordur
Når øjnene er gnedet åbne og morgenmaden indtaget,
har I nu en hel dag til at udforske 'nordens hovedstad'
Akureyri og det nærliggende område.

Selvom denne charmerende by er lille af størrelse, har
den en stor kulturel scene. Brug derfor dagen på at gå
rundt til de forskellige kunstgallerier, museer og
historiske træhuse og opsnus den kulturelle stemning
byen byder på.

Forslag til aktiviteter i området:

Svøm i den magiske geotermiske pool
Tag på en guidet 'food-walk' og byrundtur
Besøg den smukke botaniske have på kanten af den
arktiske cirkel

Er I til udendørslivet er der rig mulighed for at kigge på
hvaler, tage på fisketur, ride på hesteryg eller afprøve
nogle af de mange vandrestier i området.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Hotel Natur eller tilsvarende



Det mægtige landskab ved Vatnajokull
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Dag 9:
Akureyri-Stykkisholmur
(395 km)
Efter morgenmaden er det blevet tid til at køre videre
mod nye eventyr. I kører først til Skagafjordur, og for de
historieinteresserede er her et spændende stop ved
Glaumbaer-farmen fra det 18. århundrede. Et besøg der
giver en fornemmelse af hvordan livet var i Island i gamle
dage.

I nærheden af byen Varmahlid kan I besøge
familiegården Lytingsstadur, her kan I møde Islandske
heste og lære mere om, hvorfor netop disse er så vigtige
for Islands historie. Det er også muligt at arrangere
guidede udflugter på hesteryg her. Hvis I foretrækker at
padle frem for at ride, kan I også prøve jer med rafting på
gletsjer-floderne i området. Der findes ture til alle
niveauer.

Fortsæt køreturen med følgende stop:

Hunafloi Bay, et område med rig islandsk historie
Borgarvirki, en naturlig stenformation der har
været brugt som citadel siden vikingetiden
Dalir, Erik den Rødes region og fødestedet for hans
søn, den opdagelsesrejsende Leif Eiriksson

Når I ankommer til Snaefellsnes halvøen skal I overnatte

i den øko-venlige by Stykkisholmur, hvor de mange
træbygninger blev bragt til byen fra Norge i 1800-tallet.
Denne destination er det perfekte sted for en aftentur på
gåben - på denne måde kan I både nyde det smukke
område og tage et stop eller to på nogle af byens
hyggelige caféer og restauranter.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Guesthouse Suður Bár eller tilsvarende

Dag 10:
Stykkisholmur-Borgarfjordur
(234 km)
Efter morgenmaden er det blevet tid til at udforske
Snaefellsnes-halvøen og Snaefellsjokull National Parks
tryllebindende skønhed.

I starter med en smuk køretur rundt på
Snaefellsnes-halvøen, mens I passerer de små
fiskerlandsbyer Grundarfjordur og Hellissandur. Hold
også øje med Islands mest fotograferede bjerg: Kirkjufell.

For endnu flere fantastiske naturoplevelser, gør da stop
ved:



Akureyris fantastiske beliggenhed
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Stenstranden Djupalonssandur
De fantastiske stenformationer ved Arnarstapi
Områdets kronjuvel: Vulkanen Snaefellsjokull

I dette område er der rig mulighed for aktiviteter for
friluftsmennesker. Prøv jer med gletsjer-hiking på
Snaefellsjokull, et besøg i lavagrotten Vatnshellir,
hvalkiggeri i nærheden af Olafsvik eller kajakroning i
nærheden af Kirkjufell.

Dagen slutter på jeres hotel i Borgarfjordur, hvor I kan
lade op til endnu en storslået køretur i morgen, når turen
går til hovedstaden Reykjavik.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Hestaland in Staðarhús farm eller
tilsvarende

Dag 11:
Borgarfjordur-Reykjavik
(205 km)
I dag går turen mod sidste stop på rejsen - Reykjavik, men
inden da skal I opleve flere skjulte skatte, gletsjere og
vandfald.

Borgarfjordur

Dette sted er en af Islands bedst bevarede
hemmeligheder, men for indbyggerne i Reykjavik er det
deres favorit-feriested. En skjult lokal perle. Her finder I
et charmerende mix af små skove, vandfald, grotter og
ikke mindst en fantastisk udsigt til Langjokull-gletsjeren.

Vil I tilføre jeres dag lidt ekstra aktivitet, kan I:

Besøge farverige Vidgelmir caverns
Få den unikke 'Into the Glacier Ice Cave' -oplevelse
Tage en gåtur på vandrestierne ved Husafell med
både historie og stenmalerier af lokale kunstnere
undervejs

Hraunfoss & Barnafoss

Besøg Hraunfoss-vandfaldet hvor vandet vælter ud fra
lavaformationerne og direkte ned i den blå flod under.
Barnafoss-vandfaldet i nærheden gemmer på en mystisk
hemmelighed.

Stop også ved Deildartunguhver, Europas mest
kraftfulde varme kilde, hvor I kan købe økologiske
tomater som er modnet ved den geotermiske varme i
området. Der er også mulighed for at nyde den naturlige
geotermiske spa, som indeholder en blanding af vand fra
både den varme kilde og den kolde gletsjer.

Bliver I sultne, er spaens restaurant specialiseret i at lave
retter med råvarer fra de nærliggende gårde og drivhuse.



Akureyris smukke kirke
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Fortsæt via Hvalfjordur til Reykjavik, hvor I skal
overnatte jeres sidste nat på rejsen.

Måltider inkluderet: Morgenmad

Overnatning: Grand Hotel Reykjavik eller tilsvarende

Dag 12: Rykjavik-Keflavik
(52 km) | Hjemrejse
Når I har indtaget rejsens sidste morgenmåltid, kører I
tilbage til Keflavik International Airport.

Vi anbefaler, at I kører fra hotellet mindst 3 timer inden
flyafgang, da køreturen tager ca. en time, og check-in
starter 2 timer før afrejse.

Bemærk desuden, at lejebilen skal afleveres ved
lufthavnens serviceområde, ca. 2. min. fra selve
lufthavnsbygningen. Når bilen er afleveret vil en
shuttlebus transportere jer til afgangshallen.

Den Blå Lagune

Fik I ikke besøgt Den Blå Lagune på udvejen på jeres
første dag, men har bedre tid i dag, så er det den perfekte
mulighed for at stoppe her på vej til lufthavnen. Ønsker I
at tage denne lille udflugt undervejs, anbefales det at
sætte 2-3 ekstra timer af, så I har fin tid ved lagunen.

Uanset om I vælger, at køre direkte til lufthavnen eller
tage den lille udflugt til Den Blå Lagune, så er en ting
desværre sikkert - dette er jeres sidste dag i Island.
Eventyret er slut for denne gang, og I flyver hjem mod
Danmark.

Måltider inkluderet: Morgenmad



Priser og afgange
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Afrejseperiode Maj  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse

Hotel & guesthouse
16.798,00 DKK

Afrejseperiode Juni  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse

Hotel & guesthouse
18.398,00 DKK

Afrejseperiode Juli-august  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse

Hotel & guesthouse
21.598,00 DKK

Afrejseperiode September  - Fra-priser pr. person i delt dobbeltværelse

Hotel & guesthouse
17.198,00 DKK

Indkvartering

Indkvartering er på hotel og guesthouse med eget toilet og bad.

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. indtjekket bagage,
skatter og afgifter

11 dages leje af bil, inkl. fri km og forsikringer

1nat på hotel i Hveragerdi inkl. morgenmad

1nat på hotel i Fludir inkl. morgenmad

1nat på hotel i Sydvest Island inkl. morgenmad

2nætter på hotel i Egilsstadir inkl. morgenmad

1nat på hotel i Nordøst Island inkl. morgenmad

2nætter på hotel i Akureyri inkl. morgenmad

1nat på hotel i Stykkisholmur inkl. morgenmad

1nat på hotel i Borgafjordur inkl. morgenmad

1nat på hotel i Reykjavik inkl. morgenmad

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/island-rundt-i-bil-78235?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/island/island-rundt-i-bil-78235%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer

