
Dag 1 / Byrundtur i Reykjavik  
Ved ankomst til Island kjører vi direkte til hovedstaden Reykjavik og 
starter med litt sightseeing. Det blir besøk både i den gamle og den 
nye bydelen. Vi lærer om byens historie og utvikling, og besøker byens 
nye landemerke; konserthuset Harpa, og rådhuset i sentrum.  Vi kjører 
innom den vakre kirken Hallgrímskirkja og nyter utsikten over byen fra 
landemerket Perlan.
Innsjekking og felles middag på kvelden.

Dag 2 / Den Gylne Sirkel  
I dag tar vi fatt på en av de klassiske rundturene på Island, den Gylne 
Sirkel, som tar oss til Þingvellir, Gullfoss og Geysir. Vi drar først til nas-
jonalparken Þingvellir hvor Alltinget ble etablert i år 930. Her kom man 
sammen hver sommer for å bestemme lover og regler på Island. På 
Þingvellir går vi i sprekken Almannagjá og besøker steder som klippen 
Lögberg og fossefallet Öxarárfoss. Vi fortsetter til det berømte høy-
temperaturområdet rundt Geysir hvor „Strokkur“ spruter kaskader av 
kokende vann mot himmelen omtrent hvert tiende minutt. Det blir også 
besøk til fossefallet Gullfoss og en av Islands minste kirker før vi så 
returnerer til Reykjavik. På turen spiser vi lunsj ved gården Fridheimar 
hvor vi lærer mer om utnyttelse av jordvarmen til dyrking av grønnsaker. 
Her serverer de nydelig hjemmelaget tomatsuppe og brød. Middag på 
egenhånd.
 

Dag 3 / Halvøya Reykjanes  
Vi kjører en runde på halvøya Reykjanes som er kjent for sitt barske 
månelandskap. Det blir stopp ved ”Mid Point” hvor man kan gå over 
brua som knytter sammen to kontinentplater og vi besøker kilden 
Gunnuhver før vi tar ett forfriskende bad i Den blå lagune. Etter badet 
blir det servert lunsj i fiskelandsbyen Grindavik. Derfra fortsetter turen 
tilbake til hovedstaden langs sørsiden av Reykjanes og via høytempera-
turområdet i Krísuík hvor vi lærer litt om geologien som har formet store 
deler av Island og ikke minst denne delen av øya.  Resten av dagen til 
fri disposisjon og middag på egenhånd.

Dag 4 / Reykholt i Borgarfjörður    
Dagens utflukt går til Borgarfjörður í Vest og vi kjører først via den lange 
og smale fjorden „Hvalfjörður“ og gjennom traktene der mange av 
Sagaene utspilte seg. Vårt første stopp blir i tettstedet Borgarnes før 
vi fortsetter til Reykholt, stedet hvor Snorre Sturlason levde på 1200 
tallet. Snorre skrev bl.a. den yngre Edda og Heimskringla og her har 
han fått sitt eget museum hvor vi blir bedre kjent med denne histo-
riske skribenten. Deretter blir det stopp ved Deildartunguhver, Europas 
største varmtvannskilde og de vakre fossene Hraunfossar og Barnafoss. 
Felles avskjedsmiddag på kvelden i en restaurant med gangavstand fra 
hotellet.

Dag 5 / Hjemreise     
Transfer til flyplassen for hjemreise. 
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Reisedato 20. – 24. Juni; Pris per person kr 13.990,-
Flytider:
20. juni: Avreise fra Oslo kl. 13:25, ankomst Island lokal tid kl. 14:00
24. juni: Retur fra Island kl. 16:05, ankomst Oslo lokal tid kl. 20:35

Reisedato 19. – 23. september; Pris per person kr 13.390,-
Flytider:
19. september: Avreise fra Oslo kl. 14:45, ankomst Island lokal tid 
kl. 15:25
23. september: Retur fra Island kl. 16:25, ankomst Oslo lokal tid 
kl. 20:55

Inkludert i prisen:
Norsktalende guide.
Flyreise t/r og flyskatter
Overnatting i delt dobbeltrom med frokost i 4 netter på Hotell Frón í 
sentrum.
Program med buss og guide jfr. beskrivelse
Lunsj dag 2-4
Middag dag 1 og 4
Inngang og håndkle i Den blå lagune
Inngang til Snorrastofa i Reykholt dag 4
Besøk i drivhus dag 2

Noen justeringer i programmet kan forekomme.

Vi kan hjelpe med tilslutning fra andre byer i Norge, 
ta kontakt for pris.
Tillegg for enkeltrom kr. 2.820,-

Kontakt vår ferieavdeling Tlf: 73 88 41 95
ferie.tt@travelnet.no
www.reisevarehuset.no

PRAKTISK INFORMASJON OG PRISER


