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Början på något storslaget



VÄLKOMMEN TILL ISLAND
Vi på Islandia har organiserat resor till den 
vackra vulkanön sedan 1993 och hjälpt 
tusentals nöjda kunder att uppleva sin 
drömresa. Vi erbjuder ett stort utbud av  
olika resor runt landet; utforska ön med 
egen hyrbil eller kanske en organiserad 
gruppresa med guide. Vinter som sommar 
kan man också ta en weekendtur till Reyk- 
javik och uppleva dess många restauranger, 
pubar och nattklubbar. Island har under 
åren blivit ett populärt resmål, vilket lett 
till en kvalitetshöjning av både service och 
upplevelser. Aldrig tidigare har det funnits 

så många bra restauranger i Reykjavik  
och i övriga landet, med välkända gourmet-
kockar som exempelvis Gordon Ramsey som 
stamgäster.

Det finns mängder av olika utflykter och 
aktiviteter runt landet eller dagsturer med 
utgångspunkt från Reykjavik: bad i varma 
källor, ritter med Islandshästar, safaris med 
superjeepar och snöskoterturer är bara en 
del av vad man kan uppleva på en privat-, 
grupp- eller konferensresa. Till det kommer 
många nyheter, bland annat isgrottan på 

glaciären Langjökull som blir allt mer populär 
att besöka. Eller varför inte snorkla och dyka 
i Silfra, en av de tio bästa dykplatserna i 
världen?

Vi hoppas att du hittar något som lockar i 
katalogen. Om du mot förmodan inte hittar 
det du letar efter, kontakta oss så hjälper vi 
dig gärna att skräddarsy din resa! 

Island är absolut början på något storslaget. 
Vi önskar dig en oförglömlig resa.
Ivar Ottosson, VD Islandia AB
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NÄR SKA MAN ÅKA TILL ISLAND? 

Island åker man till året om – varje årstid bjuder 
nämligen på något enastående. 

En resa till Island innebär en oförglömlig mix av 
skiftande och häpnadsväckande natur, kultur och 
nöje i huvudstaden Reykjavik samt möjlighet till 
avkoppling i form av ridturer, fiske, golf med mera. 
 
Golfströmmens varma vatten håller lufttemperatu
ren hyfsat mild på vintern och medeltemperaturen 
går bara strax under minusstrecket under decem
ber och januari. Riktigt kalla vinterdagar, under tio 
minusgrader, är ovanliga. 
 

Sommartid ligger medeltemperaturen runt tio 
grader. Besöker du Island och Reykjavik i juni, juli 
eller augusti kan du räkna med 8–15 grader och 
gott om soltimmar.

BOKNING OCH BETALNING

Boka din resa hos Islandia eller hos din egen
resebyrå. Du får en bekräftelse och anmälnings-
avgiften på 1 500 kr betalas med kort eller via
plus- eller bankgiro. Avbeställningsskydd kostar
från 350 kr och gäller vid avbokning på grund av 
sjukdom eller olycksfall fram till avresa (mot läkar- 
intyg) med en självrisk på 300 kr. Slutfaktura 
skickas cirka 6 veckor före avresa. När fakturan 
är betald skickas färdhandlingarna hem till dig. 

OBS! Reseförsäkring ingår ej. Reservation för
prisändringar.

Se mer på www.islandia.se

Islandia Resor AB
Holländargatan 21 B
111 60 Stockholm
Sverige

Tel +46 8 545 215 60
www.islandia.se
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Island har uppkommit där två kontinentalplattor möts och än idag  
ändras geografin på grund av aktiva vulkaner. Landskapet präglas  
därför av stor variation, med lavafält i olika stadier av nedbrytning,  

glaciärer, gröna dalar och älvar med magnifika vattenfall. Om  
landskapet är unikt för den nordiska kretsen så är människorna desto 

mer lika andra nordbor och de flesta talar engelska. 

Levnadsstandarden är hög och kulturlivet är väl utvecklat, särskilt i 
huvudstaden Reykjavik som har ett stort utbud av muséer, gallerier och 

arenor för musik, teater och dans. Dessutom finns förstås nöjes- 
etablissemang av alla sorter: pubar, restauranger och nattklubbar.  
Man känner sig utan tvekan välkommen som besökare på Island!
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ISLAND PÅ SVENSKA

Lär känna Island närmare med en 
skandinavisktalande guide på utflykterna.

Ni som ännu inte besökt isens och vulkanernas 
ö ska passa på nu. Island attraherar fler och fler 
besökare varje år – är det inte dags att upptäcka 
varför? Med vår paketresa ”Island på svenska” hinner du uppleva det 
bästa av Island på kort tid. Du kan resa närsomhelst på året och det går
även att förlänga detta paket. 

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• 4/3 nätter del i dubbelrum med frukost på CenterHotel Arnarhvoll.
• 3-rätters middag.
• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde.
• Stadsrundtur i Reykjavik.
• Gyllene Cirkeln, heldagstur med buss.
• 24-timmars Reykjavik turistkort med inträde till bad och muséer.
• Transfer vid avresa.

Pris (per person): Sommar från 9 995 kr, vinter från 7 855 kr.
Längd: Sommar 5 dagar/4 nätter och vinter 4 dagar/3 nätter.  
Finns även som veckopaket.
Avgång: Onsdagar under sommaren, torsdagar under vintern.

PAKETRESOR

ROMANTIK

Om du letar du efter en romantisk weekend utomlands så är Island ett 
ypperligt alternativ!

Bästa tiden att resa till Island är på sommaren, men det hindrar inte att 
man kan vara romantisk även andra årstider. Vare sig ni ska gifta er, är 
nygifta eller firar 30-årig bröllopsdag kan vi rekommendera en resa till 
Island tillsammans.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Hyrbil i 4 dygn(VW Golf sommartid och VW Tiguan 4WD vintertid), 
  fria mil, CDW och hämtning på flygplatsen.
• 1 natt del i dubbelrum med frukost på Northern Light Inn vid Blå  
  Lagunen.
• 2 nätter del i dubbelrum med frukost på Frost & Funi i Hveragerdi.
• 1 natt del i dubbelrum med frukost på CenterHotel Arnarhvoll i Reykjavik.

Pris (per person): Sommar från 10 600 kr, vinter från 9 440 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: Dagligen året runt.
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REYKJAVIK – EN GOURMETUPPLEVELSE 

Njut av de fantastiska miljöerna och den isländska maten.

Mat är en livsnödvändighet, även på Island. Islands grundläggande koncept
när det kommer till maten är färskhet. Fisken kommer färsk från de oförorena
de hav som omringar landet, köttet kommer från djuren som äter i fälten långt 
från civilisationen.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde.
• 4/3 nätter del i dubbelrum med frukost på CenterHotel Arnarhvoll.
• 2 middagar på några av Reykjaviks bästa restauranger.
• Gyllene Kostcirkeln – heldagstur inklusive natur- och matupplevelser.
• Transfer vid avresa.

Pris (per person): Sommar från 11 365 kr, vinter från 9 420 kr.
Längd: Sommar 5 dagar/4 nätter och vinter 4 dagar/3 nätter.
Avgång: Torsdagar och fredagar året runt.

SOMMAR/VINTERPAKET 

Här får ni uppleva några av de platser som Island är mest känt för. 

Varje säsong har sin egna charm och karaktär och en mängd aktiviteter kan 
avnjutas året om. Som exempel på dessa är hästridning, bussturer, musei
besök samt äta underbar mat, shoppa eller avnjuta någon av en stor mängd 
kulturevenemang som Island erbjuder.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• 4/3 nätter del i dubbelrum med frukost på CenterHotel Arnarhvoll.
• 3-rätters middag.
• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde.
• Gyllene Cirkeln busstur.
• 24-timmars Reykjavik turistkort med inträde till bad och muséer.
• Transfer vid avresa.

Pris (per person): Sommar från 9 120 kr, vinter från 6 950 kr.
Längd: Sommar 5 dagar/4 nätter och vinter 4 dagar/3 nätter.
Avgång: Dagligen året runt.

JULBORD 
 
En weekend i Reykjavík med utflykter, varma bad och isländskt julbord. Jultid 
i Reykjavik är både vackert och stämningsfullt.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde.
• 3 nätter del i dubbelrum med frukost på CenterHotel Arnarhvoll.
• Stadsrundtur i Reykjavik.
• Julbord på Restaurant Reykjavik.
• Gyllene Cirkeln heldagstur med buss.
• Transfer till flygplatsen.

Pris (per person): Från 7 385 kr.
Längd: 4 dagar/3 nätter.
Avgång: Dagligen under december.
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ISLANDIA TIPSAR
Därför ska du anlita en resebyrå som är medlem i Svenska Resebyråföreningen. Vi hjälper till före, under och efter resan. Vi har tillgång  
till många bokningskanaler. Vi hittar lättare prisvärda lösningar. Vi är rådgivare på kundens sida. Vi värnar om kunden i personlig kontakt.
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FISKE I ISLÄNDSKA VATTEN

Fiske i oslagbar miljö. Både erfarna sportfiskare och nybörjare är välkomna.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde.
• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på CenterHotel Arnarhvoll.
• 3-rätters middag.
• Öringsfiske – heldagstur med guide.
• Havsfiske – halvdagstur.
• Transfer vid avresa.

Pris (per person): Från 11 990 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: Dagligen maj–september.

ÄVENTYR

Resan med den perfekta kombinationen av storslagen natur och en  
äventyrlig semester.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Transfer till och från flygplatsen.
• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på CenterHotel Arnarhvoll i Reykjavik.
• 3-rätters middag.
• Heldagsaktiviteter med guide:
  Fredag: Glaciärvandring, Skogarfoss vattenfall.
  Lördag: Gyllene Cirkeln, forsränning. 
  Söndag: Valsafari, Blå Laguntur med inträde.

Pris (per person): Från 12 845 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter. 
Avgång: Torsdagar 15 maj–15 september.

STOPOVER PÅ ISLAND

Välkommen att göra en stopover på Island, vårt 
fantastiskt vackra land på den rakaste vägen till
eller från våra destinationer i USA och Kanada 
– utan att flygbiljetten blir dyrare. 

Upplev det fantastiska landskapet med glaciärer 
och gejsrar innan take off till New York. Eller stanna 
en snabbis och njut av ren natur och frisk luft innan du fortsätter till Seattle. 
 
Paketpriset inkluderar:

 
• 3 nätter del i dubbelrum med frukost på CenterHotel Arnarhvoll.
• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde.
• Gyllene Cirkeln halvdagstur med buss.
• 24-timmars Reykjavik turistkort med inträde till bad och muséer.
• Transfer vid avresa. 

Pris (per person): Maj–september från 4 990 kr, oktober–april från 3 075 kr.
Längd: I detta paket 3 nätter, men det går att ändra antal nätter.
Avgång: Dagligen året runt.

BAD

I dessa moderna tider är människor hårt arbetande och upplever mycket 
stress.  

På Island finns det många sätt att koppla av och återhämta sig från stressen 
genom fysisk aktivitet. Det varma vattnet som finns i sådant överflöd i den 
isländska jorden innebär många möjligheter till avkoppling eller äventyr. Varje 
by eller stad har en simbassäng där du kan simma i 27–29°C varmt vatten 
och koppla av i de varma jacuzzis där temperaturen varierar mellan 
38–42°C. 
 
Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Transfer till och från flygplatsen.
• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på Icelandair Hotel Natura.
• Tur till Blå Lagunen inklusive inträde och handduk.
• Gyllene Cirkeln heldagstur inklusive inträde till Fontanabadet i Laugarvatn.
• 24-timmars turistkort för Reykjavik med inträde till bad och muséer.

Pris (per person): Sommar från 11 245 kr, vinter från 9 150 kr.
Längd: 5 dagar, 4 nätter. 
Avgång: Dagligen året runt.
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NYÅR 

Nyårsafton i huvudstadsregionen är en extraordinär upplevelse, speciellt  
med tanke på att det inte finns några officiella fyrverkerier i staden. Denna 
legendariska natt skapas av folket i Reykjavik som tillsammans gör ett  
fantastiskt jobb!
 
DAG 1 13:35. Avresa Stockholm. 
Var och en checkar in hos Icelandair på terminal 5. Ankomst Keflavik 15:45
Gruppen möter upp guiden efter att ha hämtat ut väskorna och passerat
tullen på Island. Vår guide har skylt där det står GRP Nyår. 16:30. Svensk-
talande guidning till Centerhotel Plaza i Reykjavik. På vägen stannar vi vid 
Blå Lagunen. Inträde ingår och var och en bestämmer om de vill bada i det
härliga 38 C vattnet. Inträde, handduk och välkomstdrink ingår (ha era bad
kläder i handbagaget). Centerhotel Plaza är ett trestjärnigt hotell som ligger 
mycket centralt i Reykjavík. Frukost ingår i priset. 19:30 Incheckning. 20:30 
Middag på restaurant i närheten av hotellet. 
 
DAG 2 09:00 Den Gyllene Cirkeln (svensk guidning). Längd: ca 8 timmar.
En utflykt till många av naturens underverk som Island är känt för. Vi besöker
nationalparken Thingvellir där det isländska Altinget grundades år 930. 
Därifrån åker vi till det mäktiga vattenfallet Gullfoss och de varma källorna 
i Geysir-området (där vi äter lunch). På hemvägen kommer vi till det forna 
biskopssätet i Skálholt. 
 
DAG 3 Stadsrundtur Reykjavik (svensk guidning). Längd: ca 4 timmar. 
Vi besöker Reykjaviks historiska och moderna delar. En stad med många 
ansikten. Höjdpunkter på turen blir Hallgrimskyrkan, Perlan och Konsert- 
huset Harpa. Turen avslutas med guidad visning av konserthuset. Lunch  
på egen hand. Eftermiddagen ledig för egna aktiviteter. 19:30 Nyårsmiddag 
på Restaurant Reykjavik.

DAG 4 Ledig dag för egna aktiviteter.
 
DAG 5 Hemresa. 
Ledig förmiddag. 13:00 Avresa till flygplatsen i Keflavik i egen buss för 
avresa mot Stockholm.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Svensktalande reseledare.
• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde.
• 4 nätter del i dubbelrum Superior med frukost på CenterHotel Plaza.
• Stadsrundtur i Reykjavik cirka 2,5 timmar.
• Nyårsmiddag på Restaurant Reykjavik.
• Gyllene Cirkeln – heldagstur med buss. Lunch ingår.
• Transfer till flygplatsen.

Pris (per person): Från 9 995 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: 29 december 2016.

GRUPPRESOR MED GUIDE
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SENIORRESAN

Se det bästa av Island med ett gäng pigga seniorer. Höjdpunkter på resan
blir Thingvellir, Gullfoss, Geysir, Blå Lagunen och Harpa konserthus. Upplev 
den orörda naturen, ödsliga vidder och naturliv, mäktiga krafter och total 
tystnad i omedelbar närhet, var du än befinner dig.
 
DAG 1 16:00. 
En svensktalande guide möter upp er i ankomsthallen med en skylt: Islandia 
resor. Tillsammans åker ni till Blå Lagunen för bad och sen vidare till hotellet. 
ca 18:30-19:00. Incheckning. 19:30. Gemensam middag.  
 
DAG 2 09:00. Heldagstur till Borgarfjördur. Längd: 8 timmar.
Vi kör från Reykjavik till Borgarnes via den fina svenskbyggda undervatten
stunneln i Hvalfjördur. I Borgarnes får vi njuta av två fantastiska historiska 
utställningar. Den första berör vikingarnas bosättning på Island och den 
andra handlar om den legendariske vikingen Egill Skallagrimsson. Lunch på 
Munadarnes Restaurant en kort körning från muséet. Vi kör till den historiska 
gården Reykholt där några av de isländska sagorna utspelas. Vi besöker 
Snorrastofa där den fornnordiske Snorri Sturlusons historia och verk bevaras 
bl a Eddan, som var en handbok i skaldekonst och lärobok i nordisk mytologi. 
Vi njuter av västra Islands vackraste natur och besöker den varma källan 
Deildartunguhver, vattenfallen Hraunfossar och Barnafossar. Vid bra väder 
ser man över dalgången ända till glaciärerna Eiriksjökull och Langjökull. Vi 
stannar flera gånger under dagen. Kvällen ledig.  
 
DAG 3 09:00 Den Gyllene Cirkeln. Längd: 8 timmar. 
En utflykt till många av naturens underverk som Island är känt för. Vi kör 
österut och börjar med ett besök på Nobelpristagaren Halldor Laxness 
gamla hem som numera är ett museum. Där får vi en grundlig genomgång 
av historiken runt Halldor och hans livsverk med hjälp av en Ipodguide. Vi 
fortsätter till nationalparken Thingvellir där det isländska Altinget grundades 
år 930. Där får vi också se den kontinentalspricka som delar den Eurasiska 
kontinentalsockeln från den Nordamerikanska. Därifrån åker vi till drottningen 
av vattenfall, Gullfoss. Där stannar vi för lunch på Gullfosskaffi innan vi åker 
till de varma källorna i Geysir-området. På hemvägen passerar vi det forna 
biskopssätet i Skálholt och kraftvärmverket Hellisheidarvirkjun. Vi stannar  
flera gånger under dagen. Kvällen ledig.  

DAG 4 09:00 Stadsrundtur Reykjavik. Längd: 3 timmar. 
Vi besöker Reykjaviks historiska och moderna delar. Höjdpunkter på turen  
blir det nya konserthuset Harpa, Hallgrimskyrkan, presidentresidenset, 
Hafnarfjördur och Perlan. Eftermiddagen ledig för egna aktiviteter. 18:30 
Promenad till Restaurang Kolabrautin, Harpa, för en gemensam middag. 
 
DAG 5 04:30.  
Avresa till flygplatsen i Keflavik.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik
  inklusive flygskatter.
• 4 nätter del i dubbelrum på CenterHotel 
  Arnarhvoll.
• Svensktalande reseledare under hela resan.
• 3 dagsutflykter och busstransfer till och från Keflavik flygplats.
• 2 luncher och 2 middagar.
• Inträde till Blå Lagunen och 2 museer.
 
Pris (per person): Från 9 745 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: 24 april och 1 oktober 2016 samt 23 april 2017.
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ISLANDIA TIPSAR
Till denna resa finns det dagsturer som går att lägga till; dessa måste dock förbokas hos oss innan avresa. Se mer information på vår 
hemsida www.islandia.se
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STORA RUNDRESAN
Upplev de mest spektakulära naturscenerier som Island har att erbjuda med flera stopp på historiska 
platser. Höjdpunkter: Thingvellir nationalpark, Jökulsárlón, Skaftafell nationalpark, Myvatn på norra Island,
Blå Lagunen, Gullfoss och Geysir.

DAG 1 Onsdag: Ankomst Keflavik flygplats
Ankomst Keflavik flygplats 15:10 – 15:40 beroende på vilket flyg vi kommer med. Snæland Grímsson guide
möter er i ankomsthallen med skylt där det står ”Stora rundresan”. Transfer till Blå Lagunen, ha badkläder och 
handduk i handbagaget. Vi övernattar på Hotel Plaza, Reykjavik, eller liknande. Middag ej inkluderad.

DAG 2 Torsdag: Reykjavík-Borgarnes-Skagafjörður-Akureyri 
Vår guide möter gruppen på Htl Plaza ca 08:45. Vi åker norrut via valfjordstunneln till Borgarnes och sedan till 
Skagafjördur, hästarnas dal. Vi besöker hembyggdsmuseet i Glaumbær (inklusive inträde), en grästaksprydd 
bondgård innan vi fortsätter via Öxnadalsheidi till Nordlandets huvudstad Akureyri. Övernattning och middag 
Hotel KEA Akureyri eller liknande.

DAG 3 Fredag: Akureyri – Goðafoss – Mývatn – Akureyri
Vi stannar till vid vattenfallet Goðafoss på väg till Mývatn. Området kring Mývatn består av lavafält, vulkaner 
och berg. Spännande lavaformationer kan man studera i Dimmuborgir, pseudo kratrar och undervattensgrottor 
med geotermiskt vatten finns i Grjótagjá, ångeruptioner och kokande svavelgropar får man se vid besöket i 
Námaskarð. Vi besöker Jardbödin, Norra Islands ”Blå lagun” där det finns möjlighet att bada och äta lunch. 
(Inträde ej inkluderat men kan bokas via resebyrån) Övernattning och middag Hotel KEA Akureyri eller liknande.

DAG 4 Lördag: Akureyri – Dettifoss – Mödrudalsöræfi – Egilsstadir – Breiddalsvik
Vi lämnar Akureyri och börjar dagen med att besöka vulkanen Krafla nära Myvatn. Vi besöker även Dettifoss, 
ett av de mäktigaste vattenfallen i Europa. Därefter färdas vi över höglandet Mödrudalsöræfi och via Egilstadir 
till de glest bebyggda och vackra Öst-fjordarna med små fiskebyar och storslagna fjäll. Övernattning och 
middag Hotel Bláfell, Breiddalsvík eller liknande.

DAG 5 Söndag: Breiddalsvik – Jökulsarlon – Skaftafell – Núpar
Vi fortsätter längs den dramatiska kustlinjen vid ostfjordrarna och passerar Djupivogur och Höfn. Inte så långt 
från Höfn ligger glaciärsjön Jökulssárlón där vi kan ta en båttur med amfibiebåt bland flytande isberg (inträde 
ej inkluderat men kan bokas via respektive resebyrå). Färden går vidare till Skaftafell Nationalpark, en vacker, 
grön oas nedanför Öræfajökull, den högsta toppen på Island (2119 m). Övernattning och middag Hotel 
Núpar eller liknande.

DAG 6 Måndag: Núpar – Vik – Reynisfjara – Skogar – Selfoss
Vi inleder dagen med att passera lavafälten i Eldhraun och betrakta de svarta glaciärdynerna i Mýrdalssan
dur. Vi passerar Vik och kommer fram till den svarta stranden Reynisfjara, känd för sin lunnefågelkoloni och 
klippformationer och därifrån har vi utsikt till klipporna vid Dyrholaey. Vi stannar till vid vattenfallen Skógafoss 
och Seljalandsfoss och besöker Eyjafjallajökull visitor center där en film visas om det ökända vulkanutbrottet 
2010 (inklusive inträde). Därefter fortsätter vi via Hella og Hvolsvöllur till Selfoss. Övernattning och middag 
Hotel Selfoss eller liknande. 

DAG 7 Tisdag: Selfoss – Gullfoss – Geysir – Thingvellir – Reykjavik
Vi börjar dagen med att besöka Gullfoss där vi får uppleva det majestätiska vattenfallet, kanske det vackraste 
i landet. Nästa stopp blir det geotermiska området kring Geysir där vi får uppleva det fascinerande fenomenet 
med den aktiva gejsern Strokkur som var femte minut sprutar en kokhet vattenkaskad högt i skyn. Vi fortsätter 
vår resa till nationalparken Thingvellir där världens äldsta nuvarande parlament grundades. Från Thingvellir 
åker vi tillbaka till Reykjavik och stannar till vid Perlan varifrån vi kan beskåda utsikten över Reykjavik med 
omnejd. Vi övernattar på Hotel Plaza Reykjavik eller liknande. Middag ej inkluderad.

DAG 8 Onsdag: Reykjavik-Avresa 
Frukost på hotellet. Transfer till flygplatsen.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik  
  inklusive flygskatter.
• 6 dagar bussresa med skandinavisktalande guide.
• 7 nätter del i dubbelrum på hotell med frukost.
• 5 middagar.
• Inträde till Blå Lagunen.
• Inträde till två muséer.

Pris (per person): Från 19 500 kr. 
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgång: Onsdagar maj–september.



VACKRA VÄSTLANDET 

Njut av höjdpunkterna på sydvästra Island innan du kör västerut för att
utforska det dramatiska landskapet, fågellivet och karismatiska fiskebyar i 
Västfjordarna. Denna tur är perfekt för naturälskare, naturvänner, historie- 
entusiaster och de som gillar att ge sig utanför allfartsvägarna och upptäcka
dolda pärlor.

Höjdpunkter
• Besök de kända sevärdheterna på Gyllene Cirkeln.
• Fördjupa dig i Islands fascinerande historia i Borgarfjörður.
• Upplev lugnet och den fantastiska naturen på Västfjordarna.
• Kom nära lunnefåglarna och de övriga sjöfåglarna vid Látrabjarg.
• Upptäck den mystiska och vackra halvön Snæfellsnes.
• Njut av livet i Islands huvudstad, Reykjavik.

I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• 7 nätter i delat dubbelrum kategori III och 2 nätter i kategori I/II.
• 9 dygn hyrbil Z: VW UP eller liknande inkl. skatt, CDW, Theft Waiver, 
  PAI, GPS och fria km.

Pris (per person): Från 14 995 kr.
Längd: 10 dagar/9 nätter.
Avgång: Dagligen 1 juni–15 september.

FANTASTISKA SYDKUSTEN 

Res med egen hyrbil längs Islands sydkust och det varierade landskapet
med svarta sandöknar, vattenfall, glaciärer och vulkaner. Njut av det 
isländska köket och låt dig hänföras av den dramatiska naturen.

Höjdpunkter
• Besök de kända sevärdheterna på Gyllene Cirkeln.
• Besök i de charmiga kustbyarna Eyrarbakki och Stokkseyri.
• Delikata middagar lagade med fräscha ingredienser, exempelvis ekologiskt
  lamm, skaldjur och grönsaker som odlats i geotermiskt uppvärmd miljö.
• Reykjaviks extraordinära restaurangutbud.

I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• 6 nätter i delat dubbelrum kategori I/II (4 nätter på landsbygden 
  + 2 nätter i Reykjavik).
• 6 dygn hyrbil Z: VW UP eller liknande inklusive skatt, CDW, Theft 
  Waiver PAI, GPS och fria km.

Pris (per person): Från 9 750 kr.
Längd: 7 dagar/6 nätter.
Avgång: Dagligen maj–september.

BILPAKET
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NORRSKENETS MAGI

Maximera dina chanser att se norrsken genom att vistas ute på landet, utan
ljusförorening. Du kommer också att ha sydkustens fantastiska sevärdheter 
utanför din dörr: vattenfall, svart sand, gejsrar och glaciärer. Lägg till några 
spännande utflykter för ett perfekt vinteräventyr på Island!

Höjdpunkter
• Se de mystiska norrskenen dansa på himlen.
• Besök de kända sevärdheterna på Gyllene Cirkeln.
• Utforska Sydkusten med dess hisnande havsutsikt, svarta stränder 
  och klippor.

I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Island inklusive flygskatter.
• 5 nätter Rum & Frukost kategori I/II (3 på landsbygden + 2 i Reykjavik).
• 6 dygn hyrbil Z: VW UP eller liknande inklusive skatt, CDW, Theft  
  Waiver, PAI, GPS och fria km.

Pris (per person): Från 6 995 kr.
Längd: 6 dagar/5 nätter. 
Avgång: Dagligen oktober–april.
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ISLANDIA TIPSAR
Det finns ett par tilläggsförsäkringar för hyrbilen som är mycket bra att teckna. Hör gärna av dig för mer information innan avresa.
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BILPAKET ISLAND RUNT
Att hyra bil och åka runt på egen hand blir allt mer populärt.

Många tycker om att få bestämma sin egen takt. Uppleva den sköna naturen på nära håll, följa i de isländska 
hjältarnas fotspår eller stanna till och bada i någon av utomhusbassängerna som finns runt om på ön. När 
du blivit trött och vill sova kan du hyra en stuga eller bo på någon av de många trevliga bondgårdarna som 
hyr ut rum runtom landet. Vi har många förslag på resrutter och färdiga paketresor. Island har en yta av 103
000 km² och är därför ungefär lika stort som Götaland. Det tar 7–10 dagar att åka runt ön i lagom tempo på
riksväg 1 som är till största delen asfalterad. Grusvägar förekommer, framför allt i inlandet.

Upplev mer av Island. Kör runt Riksväg 1 som är ca 140 mil. Bland annat hinner ni se Mývatn, östkustens
fiskebyar och Vatnajökull.

DAG 1 Ankomstdagen/Reykjavik.
Bilen hämtas vid flygplatsen. På vägen kan ni göra stop för bad i Blå Lagunen. Checka in på ert hotell i 
Reykjavik där ni spenderar första natten.

DAG 2 Sydkusten via Gyllene Cirkeln.
Thingvellir nationalpark. Varma källor i Geysir-området. Flera vattenfall, bland annat Gullfoss. 
Boende i Vik-området. 
 

DAG 3 Den sydöstra och östra kusten.
Nationalparken Skaftafell. Glaciärlagunen Jökulsárlón. Glaciären Vatnajökull. Boende i Höfn-området.

DAG 4 Östkust och fjordar.
Fantastisk utsikt mot berg på vägen till östfjordarna. Vikar med pittoreska fiskebyar. Boende i Egilsstadir-
området.

DAG 5 Sjön Mývatn.
Sevärdheter: Mývatn, Höfði, Dimmuborgir, Námaskarð, Krafla, Goðafoss.  Boende i Mývatn-området.

DAG 6 Akureyri och Nordlandet.
Staden Akureyri. Skagafjörður-distriktet. Museigården Glaumbær. Kolugljúfur-ravinen. Boende i 
Hrútafjörður/Skagafjörður-området.

DAG 7 Nordlandet och Sydväst.
Det vackra Borgarfjörður-distriktet. Vandring på kratern Grábrók. Borgarnes är skådeplatsen för Egils 
saga. Boende i Reykjavik.

DAG 8 Reykjavik.
Avresa från Island mot er hemort.

I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• 7 nätter runtom på ön i delat dubbelrum kategori I/II inklusive frukost.
• 7 dygn hyrbil Z: VW UP eller liknande inklusive skatt, CDW, Theft Waiver, PAI, GPS och fria km.

Pris (per person): Från 10 995 kr.
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgång: Dagligen maj–september.
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RESTAURANGVANDRING  
”REYKJAVIK BY FOOD”

Utforska staden, maten och restaurangerna och
få en inblick i isländsk kulinarisk tradition till- 
sammans med en kunnig guide. Vi promenerar  
runt i staden, besöker restauranger och får prov- 
smaka både läckra och bisarra traditionella rätter. 

Under vandringen berättar guiden om isländska mattraditioner och  
sedvänjor samt tipsar om vilka restauranger som kan bjuda på erfarenheter av 
det speciellt isländska. 

Pris (per person): 835 kr.
Längd: 3 timmar.
Avgång: Onsdag–fredag kl 12:00. Året runt.

LÁTRABJARG – ISLANDS ÄNDE

Vi börjar dagen med en tidig resa mot Stykkishólmur, en stad belägen på 
halvön Snaefellsnes på västra Island. Här går vi ombord på färjan Baldur 
som tar oss med på en 3 timmar lång båttur över fjorden Breiðafjörður.
Fjorden är känd för sina många öar och rika fågelliv. 

Väl framme på andra sidan fjorden fortsätter vi vår resa till Látrabjarg, 
Europas största fågelklippa som sträcker sig 14 km lång och 444 m hög.
Denna avlägsna plats ligger så långt västerut du kan komma i Europa och 
är hemort för många olika fågelarter så som lunnefåglar, havssulor och 
illgrisslor. Här kan du bokstavligen få känslan av att stå på Islands ände,
omgiven av tusentals fåglar. På vägen tillbaka tar vi åter färjan över fjorden
och njuter av en avkopplande kväll på vår hemresa till Reykjavik.  

Pris (per person): 2 630 kr.
Längd: 17 timmar.
Avgång: Söndagar 19 juni–21 augusti.

BLÅ LAGUNEN

Underbar badanläggning mellan Keflavik och Reykjavik. Blå Lagunen kan 
man besöka både vid ankomsten och som dagstur från Reykjavik.

Pris (per person): Från 710 kr inklusive inträde.
Längd: Varierar beroende på tur.
Avgång: Flera gånger dagligen året runt.

GYLLENE CIRKELN

En hänförande dagsutflykt till Islands mest kända fenomen: vattenfallet 
Gullfoss, sprutande gejsrar samt nationalparken Thingvellir.

Se vår hemsida för de olika alternativen på denna tur.

Pris (per person): Från 530 kr beroende på turens längd.
Längd: Från 6 timmar.
Avgång: Dagligen året runt.

DAGSTURER
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VALSAFARI

Island är en av världens främsta destinationer för den som drömmer om 
valskådning. I vattnen runt sagoön simmar knölvalar, kaskeloter, blåvalar, 
delfiner och späckhuggare. Chansen att se valar är stor.

Båtutflykt från olika hamnar i landet som Reykjavik, Keflavik, Husavik, 
Akureyri, Dalvik och Ólafsvik.

Pris (per person): 625 kr.
Längd: 3 timmar. 
Avgång: Dagligen året runt på södra Island, enbart sommartid i övriga orter.

VANDRING OCH VARMA BAD

En härlig halvdagstur med vandring från Hveragerdi till 
Reykjadalurområdets många varma bäckar.

Pris (per person): 1 050 kr.
Längd: 6 timmar.
Avgång: Dagligen 15 maj–15 september.

INNE I VULKANEN

Har du någonsin undrat hur en vulkan ser ut på insidan? Denna unika 
vulkantur tar dig bokstavligen in i en vilande vulkan, ner genom kratern 
och till botten av dess magmakammare som en gång varit fylld med 
rykande het lava.

Pris (per person): 3 050 kr.
Längd: 6–7 timmar.
Avgång: Dagligen 15 maj–30 september.

FÅGELSKÅDNING LUNNEFÅGLAR

Lunnefågeln har länge fascinerat, bland annat på grund av dess vackra 
utseende och underliga beteende. Båtturen går till öarna Akurey och Lundey 
utanför Reykjavík. Dessa öar är välkända för sitt rika fågelliv, som förutom 
lunnefåglarnas kolonier bjuder på ejder, arktiska tärnor, gäss och sillgrisslor.

Pris (per person): 385 kr.
Längd: 1,5 timme.
Avgång: Dagligen maj–augusti.

VÄSTRA ISLAND – ISAFJÖRDUR

Besök västfjordarna med dess rika kulturliv samt fågellivet på ön Vigur. Flyg 
till och från västra Islands största stad, Isafjördur. Driverguide hämtar er till 
flygplatsen och följer med under dagen. Besök till Bolungarvik och Sudurey
ri, två små fiskesamhällen rika på kulturarv.

Pris (per person): 2 640 kr.
Längd: 12 timmar.
Avgång: Måndag-lördag året runt.

GLACIÄRVANDRING 

Här är din chans att besöka en glaciär och inte bara vilken glaciär som helst. 
Denna tur kommer att ta dig till den frusna glaciala tungan (låter lite konstigt) 
som kallas Sólheimajökull. 

Pris (per person): 1 680 kr.
Längd: 9 timmar varav 3 timmar på glaciären.
Avgång: Dagligen året runt.
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HAVSFISKE

Upplev spännande havsfiske i Atlanten. Våra erfarna kaptener tar er till de 
bästa ställen för att fånga fisk. Ombord finns speciella fiskespön för havs
fiske. Vanligaste fångsten är torsk, men det finns också möjlighet att fånga 
kolja, havskatt och hälleflundra.

Pris (per person): 875 kr.
Längd: 3 timmar. 
Avgång: 1 maj–31 augusti.

ATV 4-HJULINGSTUR

Vi kör 4-hjulingarna på lava och svart sand upp mellan de två bergen Húsa
fell och Fiskidalsfjall, sen vidare upp på berget Hagafell där vi kan förvänta 
oss en fin utsikt över Blå lagunen och ön Eldey.

Pris (per person): 1 160 kr inklusive transfer.
Längd: 4 timmar varav 1 timme på fyrhjuling.
Avgång: Dagligen året runt.

ÖLTUREN

Besök Islands äldsta bryggeri Ölgerdin i Reykjavik. Smaka på olika ölsorter 
och lär känna dryckesvanor från förr och nu.

Pris (per person): 520 kr.
Längd: 1,5–2,5 timmar.
Avgång: Torsdagar–söndagar året runt.

FORSRÄNNING

En spännande utmaning i glaciärfloden Hvitå för hela familjen (från 12 år).

Pris (per person): 1 330 kr inklusive transfer ifrån Reykjavik. Lunch ingår.
Längd: 6 timmar.
Avgång: Dagligen 15 maj–15 september.

VÄSTMANNAÖARNA – NORDENS POMPEJI

En buss- och båtresa till Västmannaöarna. 

Bussresan från Reykjavik till Landeyjar tar ca 1 timme och båtturen 40 
minuter. Väl i land tar vi en guidad rundtur med buss på Heimaey, den störs
ta bebodda ön. Vi ser lunnefåglar i Storhöfdi och vandrar på lavaberget som 
bildades efter utbrottet år 1973. Efter lunch tar vi en båttur runt öarna, skådar 
tusentals fåglar och ser havsgrottan Klettshellir.

Pris (per person): 1 890 kr.
Längd: 12 timmar.
Avgång: Flera dagar i veckan 15 maj–15 september.

DYKNING/SNORKLING

Silfrasprickan är en nyligen upptäckt sensation och ligger i Thingvellir. Under 
denna tur dyker du i den magiska undervattensvärlden vid Silfra, en av de 
häftigaste dykplatserna i världen.
 
Dykning i Silfra
Pris (per person): 3 155 kr inklusive dykutrustning, instruktör, varm dryck 
och tilltugg.
Längd: 4–5 timmar inklusive transfer.
Avgång: Dagligen året runt.

Snorkling i Silfra 
Pris (per person): 1 615 kr inklusive snorklingsutrustning. 
Längd: 4–5 timmar inklusive transfer.
Avgång: Dagligen året runt.



23

RIDTUR NEDANFÖR BERGEN

Den här turen visar det vackra området som öppnar upp sig mellan bergen 
och havet på södra Island. 

Resan börjar längs ängarna som bitvis övergår i myrmark och där många fåg
lar häckar. Vi rider längs ån Ölfusá och ner till en ö i floddeltat. Sedan vänder 
vi upp mot bergen och rider längs berget Reykjafjall, där både får och hästar 
betar om sommaren. Från bergets fot bjuds vi också på en fin utsikt över 
floddeltat och området Ölfus. 

Pris (per person): 1 290 kr inklusive lunch.
Längd: 9 timmar, (ridning 5–6 timmar).
Avgång: Dagligen året runt.

RIDTUR I VIKINGENS FOTSPÅR

Turen utgår från Vellir i Hveragerdi, där vi rider upp mot bergskedjan. Vi 
följer den gamla vägen längs Reykjafjall, nära Ingólfsfjall som fått sitt 
namn efter den första norrman som bosatte sig på Island.

Pris (per person): 860 kr.
Längd: 5 timmar (varav 2,5–3 timmar ridning).
Avgång: Dagligen året runt.

“Det bästa som finns är att besöka våra 
utomhusbassänger, vinter som sommar.”

– Gully

VULKANEN HENGILL OCH VARMA KÄLLORNAS DAL  
– FÖR VANA RYTTARE

Vi rider upp på den gamla lavaplatån på vulkanen Hengill och njuter av 
fantastisk utsikt över land och hav. 

Vi rider vidare ner mot de heta källornas dal Reykjadalur där det efter lunch 
finns möjlighet till bad. Turen fortsätter längs vackra stigar på vår väg mot 
gården igen.

Pris (per person): 1 290 kr.
Längd: 8 timmar (varav 5 timmar ridning).
Avgång: Dagligen 20 maj – 15 september.

THÓRSMÖRK

4 dagar ridning. En värld av kontraster.

Ritten går genom dalen Thórsmörk, en av Islands vackraste platser som en 
gång helgades åt asaguden Tor. Här förenas skogens grönska med närheten 
till glaciärerna Myrdalsjökull och Eyjafjallajökull. Ett besök i den mäktiga klyftan 
Stakkholtsgjá blir en oförglömlig upplevelse. Vi rider i området Fljótshlíð där 
en af Islands mäst kända sagor – Njálssaga skedde. Turen lämpar sig väl för 
dem som vill rida en kortare tur men ändå uppleva många sidor av Islands 
variationsrika natur. Notera att flock, lösa hästar följer med tre dagar!

Pris (per person): 11 900 kr (flyg ingår ej).
Längd: 5 nätter – 4 dagar på hästryggen.
Avgång: 28 maj, 11 och 21 juni, 4 och 12 juli, 10 augusti 2016.
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Vill du ta med dig dina anställda på en upplevelse utöver det vanliga? Planerar du kanske 
den årliga konferensen för ditt jobb? Varför inte ta med dina arbetskollegor och anställda till 
en konferens på Island!

KONFERENS I ISLANDS HUVUDSTAD REYKJAVIK

Under de senaste åren har det blivit alltmer vanligt att arrangera konferenser 
i Reykjavik, Islands huvudstad. I staden finns det ett bra utbud av hotell med 
konferensanläggningar som håller bra standard. Här finns även museer, res-
tauranger och kulturcenter för spännande utbyten under konferensresan.

KONFERENS PÅ ISLANDS LANDSBYGD

Du som hellre vill arrangera en konferens i en något mer stillsam och avskild
miljö kan välja ett hotell som ligger ute på landet och erbjuder samma facilite
ter. Det finns ett antal olika hotell att välja mellan och vi hjälper förstås gärna 
till med att hitta en konferensanläggning som passar just ert företag!

KOMBINERA KONFERENS MED  
TREVLIGA AKTIVITETER

Att som kollegor uppleva saker tillsammans gör att teamet blir starkare. På 
Island kan man uppleva både äventyrliga strapatser och lugna upptäckts-
färder. Vi hjälper dig att hitta aktiviteter som passar just ditt företag och 
skräddarsyr sedan en paketresa som passar er och era behov.

BOKA KONFERENS HOS OSS

Vi har stor erfarenhet av att arrangera paket- och konferensresor till 
Island. I över 20 år har vi anordnat olika typer av gruppresor till Island. Vår 
stora erfarenhet och kontaktnät gör att du kan vara trygg när du bokar din 
konferens hos oss. Här får du hjälp att planera dagar som är givande för alla 
anställda och som känns meningsfulla för företaget. Så tveka inte om att 
kontakta oss för att tillsammans kunna planera er konferens, Island är vårt 
expertområde!

KONFERENSRESOR
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“Konferera på förmiddagen, glaciärvandra på  
eftermiddagen.” – Ivar
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Färöarna är en ögrupp bestående av 18 öar med sammanlagt 50 000 
invånare som ligger (en bra bit) norr om Skottland och är en del av 

Danmark. Huvudspråken är färöiska och danska. Huvudstaden heter 
Tórshavn och har knappt 20 000 invånare. Då Färöarna består av 
mindre öar mitt i Atlanten är vädret väldigt varierande, med snabba 

växlingar. Färöarna har ett mycket välutvecklat trafiknät med vägar, broar 
och färjor som förbinder öarna. Det är därför enkelt och trevligt att hyra 

bil och åka runt på egen hand.

Högsäsongen på Färöarna varar från juni till september; på grund av 
det nordliga läget blir det under dessa sommarmånader aldrig riktigt 
mörkt. Flyg avgår från Danmark och Island, och båten Norröna från 

Hirtshals i Danmark. Färöarna har fått utmärkelse i National Geographic för 
att vara ”den mest ostörda ön i världen”, och bjuder på många  

fantastiska naturupplevelser.
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FÄRÖARNAS GRÖNA KULLAR 
Färöarna är kontrasternas land, ömsom dramatiska och ömsom romantiska, allt efter vädrets växlingar. 

Färöarna är en ögrupp som består av totalt 18 olika öar där 17 stycken är bebodda. Öarna bjuder på ett
sceniskt landskap med miljontals fåglar och en hänförande flora. Drömmer du om att besöka storslagna
naturplatser och ta del av ett unikt djurliv ska du åka just hit!

DAG 1 Ankomstdagen.
Avresa från Köpenhamn 12:30 och ankomst till Färöarna 13:50 lokal tid. Transfer till Hotel Torshavn där vi
bor hela vistelsen. På kvällen njuter vi av välkomstdrink och gemensam 3-rätters middag på hotellet. 
 

DAG 2 Upplev den storslagna naturen i Gjógv och Søldarfjørður. 
Efter frukost lämnar vi Torshavn och åker till den natursköna byn Gjogv via Eidi, där vi åker längs en väg 
med vacker panoramautsikt. Vi passerar det högsta berget och den distinkta klippformationen ”Risin och 
Kellingin”. Kort vistelse i Gjógv för promenad till naturhamnen. Från Gjógv fortsätter vi med ett besök i den 
nya kyrkan i byn Gøta, där vi ser hur konstnären Tróndur Patursson dekorerat kyrkan med glaskonst. Efter 
besöket i Gøta åker vi vidare till byn Södrafjörd där vi äter lunch. Resan fortsätter till gamla prästgården i den 
lilla byn Nes. Vårt sista stopp är i butiken NAVIA som producerar och säljer färöiskt hantverk. Återresa till 
Torshavn. På kvällen gemensam 3-rätters middag på restaurang Hafnia.

DAG 3 Vestmanna fågelklippor och vikingagravarna.
Buss och guide hämtar gruppen på hotellet och vi kör till byn Vestmanna där vi åker på en fantastisk 
2-timmars båttur längs Vestmanna fågelklippor. Efter båtturen serveras lunch i hamnrestaurangen. Från 
Vestmanna åker vi mot Torshavn med ett kort stop i byn Kvívík för att se på vikingagravarna. Resten av 
dagen på egen hand. Middag på egen hand. 
 

DAG 4 Torshavn och Kirkjubøur.
Vandring genom den historiska och charmiga stadsdelen Reyni och Tinganes där parlamentet ligger. Sedan 
besök i domkyrkan. Vi besöker konstmuseet med efterföljande lunch. Därefter beger vi oss till Färöarnas kul
turella centrum. Turen fortsätter sen mot Kirkjubøur som är Färöarnas viktigaste historiska ort. Bygden ligger 
på ön Streymoys sydvästra kust med utsikt över till öarna Hestur och Koltur. Under medeltiden var Kirkjubøur 
biskopssäte och därmed landets andliga och kulturella centrum. Tillbaka i Torshavn omkring kl 15:30 då kaffe 
och pannkakor serveras i ett privat hem. På väg till hotellet besöker vi Nordens Hus. På kvällen gemensam 
trerätters-middag på hotellet.

DAG 5 Hemresa.
Transfer till flygplatsen från hotellet vid 12:00 med vår guide. Avgång från Vágar flygplats 14:45 och ankomst
till Köpenhamn 18:00.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Stockholm–Färöarna inklusive skatter.
• 4 nätter del i dubbelrum inklusive frukost.
• Transfer flygplatsen–hotellet t/r.
• Skandinavisk färdledning.
• Lunch och middag tre dagar.
• Utflykter enligt program.

Pris (per person): Från 18 395 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: 26 maj 2016.
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ISLANDIA TIPSAR
Upplev en spännande ny konferensdestination! Ta med företaget till en av världens mest fascinerande platser där ni kan välja mellan att 
uppleva storslagen natur eller fokusera på att lösa viktiga frågor på världens mest ostörda ö.
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DEN KLASSISKA RUNDRESAN  
– BILPAKET

Färöarna har ett unikt landskap och är rikt 
på historia och kultur. Där finns fåglar, får 
och vänligt folk. Lugnet bryts bara
av ljudet från forsande vattenfall och 
vågor som slår mot klipporna. 

Att utforska Färöarna med bil ger dig chansen att se allt. 
Denna paketresa till Färöarna är den klassiska rundturen.

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Köpenhamn–Färöarna inklusive flygskatter.
• 8 dygn Bil B: VW Golf eller liknande med obegränsad körsträcka och CDW.
• 7 nätter del i dubbelrum med frukost på hotell enligt program. 

Pris (per person): Från 14 700 kr.
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgång: Dagligen året runt.

WEEKENDRESA 

Färöarna har något att erbjuda året runt: traditioner, evenemang och 
upplevelser finns att ta del av både sommar, höst, vinter och vår.

Efter bara 2 timmars flygtur från Köpenhamn är du omgiven av enastående 
natur klädd i säsongens mode. De vackra öarna hälsar er välkomna!

Paketpriset inkluderar:

• Flyg t/r Köpenhamn–Färöarna inklusive flygskatter.
• 3 nätter del i dubbelrum med frukost på hotell i Torshavn eller Hafnia.
• Busstransfer till och från flygplatsen i Vågar.
• Halvdagsutflykt med guide.
• Middag i Torshavn.

Pris (per person): Från 9 550 kr.
Längd: 4 dagar/3 nätter.
Avgång: Fredag–måndag, 1 september–30 maj.

“Restaurant Koks, Nordens bästa restaurang 2015, 
ligger i Torshavn och är en otrolig matupplevelse.”

– Ivar
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Grönland är världens största ö, och trots sitt namn till stora delar täckt 
av is; på vissa ställen är den mer än tre kilometer tjock. Nordligaste 

punkten ligger 70 mil från Nordpolen, vilket skapar en karg men också 
ostörd, naturskön miljö. De 58 000 invånarna bor i de större samhällena. 
Huvudspråk är grönländska och danska. Huvudstaden heter Nuuk och 

har 15 000 invånare. Grönland har självstyre, men tillhör Danmark. 
De flesta turister väljer att åka till Grönland på sommaren, då man kan 
vandra i fjällen, fiska öring eller göra båtturer längs kusten. Flyg avgår 

från Reykjavik och Köpenhamn.
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KUSTSKEPP – VÄSTRA GRÖNLAND 
 
8 dagar längs västkusten inklusive 3 dagar ombord på Sarfaq Ittuk.

Du reser med kustfartyget ‘Sarfaq Ittuk’ från Nuuk till den berömda Disko-
bukten. Resan tillsammans med lokalbefolkningen ombord på kustbåten 
ger dig inblick i grönländarnas liv. I huvudstaden Nuuk får du tid att utforska 
staden och lära dig om inuiternas historia och kultur. På vägen mot Ilulissat, 
Isbergsstaden, stannar vi till vid små samhällen där lokalbefolkningen tar 
emot och vinkar farväl till familj och vänner. I Ilulissat ges du möjlighet att
utforska de fantastiska omgivningarna, beskåda norra halvklotets mest 
imponerande isberg och delta i spännande dagsturer. 

Pris (per person): Från 17 525 kr.
Paketpriset inkluderar:
• Flyg t/r Reykjavik–Nuuk/Ilulissat–Reykjavik, 1 övernattning i Nuuk, 
  båtresa på Sarfaq Ittuk från Nuuk till Ilulissat och 4 övernattningar i Ilulissat.

Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgångar: Torsdagar 1 juni–28 september.

KING’S ROAD 

Narsarsuaq, Igaliku och Narsaq.

Från Narsarsuaq reser vi med båt till Itilleq genom fjorden Tunulliarfik. Från
Itilleq är det sedan en timmes skön vandring till den gamla vikingabyn Igaliku, 
som ligger skyddad längst inne i en fjord. Nästa dag kan den som vill göra en 
utflykt på egen hand till en bergsplatå med sagolik utsikt över Qooroqglaciä
ren. Från Itilleq färdas vi vidare med båt söderut mot Narsaq, en av de främsta 
bosättningarna på södra Grönland. Det här lilla samhället är sydkustens huvud
ort och ett exempel på hur modern livsstil kan förenas med traditionella värde-
ringar. Morgonen därpå går färden tillbaka med båt till Narsarsuaq, där du får 
en dag för egna upptäckter – möjligheterna att ta del av de fina omgivningarna 
är många. Följande morgon lämnar vi Narsarsuaq.

Pris (per person): Från 15 850 kr.

Paketpriset inkluderar:
• Flyg t/r Reykjavik–Narsarsuaq, flygskatter, båtresa Narsarsuaq–Itilleq, båt-
resa Itilleq–Narsaq, båtresa Narsaq–Narsarsuaq, 2 övernattningar i Igaliku, 
1 övernattning i Narsaq och 1 övernattning i Narsarsuaq. Frukost ingår. 

Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgångar: Dagligen 1 juni–30 september.

UPPTÄCKTSFÄRD TILL DISKOÖN

5 dagar med båttur, vandring och hundspann på Diskoön.

Upptäck Diskoön som ligger omgiven av norra halvklotets mest imponerande 
isberg! Resan startar i Ilulissat, “Isbergsstaden”. Därifrån reser vi med båt till 
Qeqertarsuaq. Diskoön präglas av obebyggd natur och det är inte många 
som fått chansen att njuta av den häpnadsväckande vyn över Diskobuk
ten. När båten lagt till får du följa med på en vandring i Qeqertarsuaq med 
omgivningar. Du får stifta bekantskap med det charmerande samhället och 
den vackra naturen runt omkring. Följande dag vandrar vi upp till Lyngmark
glaciären och ser från toppen den fantastiska utsikten över Diskobukten. För 
den som vill ges möjlighet att åka på en spännande tur med hundspann på 
glaciären. Dagen därpå tar vi en lätt promenad till Kuannit för att undersöka 
Diskoöns säregna geologi innan vi tar båten tillbaka till Ilulissat. Det här är en 
resa som blir ett minne för livet! 

Pris (per person): Från 16 800 kr.

Paketpriset inkluderar:
• Flyg t/r Reykjavik–Ilulissat, flygskatter, båtresa t/r Ilulissat–Qeqertarsuaq, 
  2 övernattningar i Qeqertarsuaq och 1 övernattning i Ilulissat. Hotellfrukost   
  ingår.

Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgångar: Fyra gånger i veckan 1 juni–30 september. 
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SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR  
FÖR PAKETRESOR
Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i 
det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa.
Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande villkor.
1. Inledande bestämmelser.
1.1 Vad är en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av
- transport och
- inkvartering eller
- någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrange-
manget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering.
1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt 
säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.2 Resenärens allmänna skyldigheter.
1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvän-
diga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.
1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med respla-
nen eller annan anvisning.
1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för 
de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.
1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till 
att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i 
sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.
1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om 
innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna 
uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om 
pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.
1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehand-
lingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att namn är stavade på samma 
sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.
1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnum-
mer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i 
individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har 
rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande 
flygningar.
1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgå-
ende efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om 
vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens 
kontroll.
1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot 
arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet 
att följa dessa skyldigheter medför.
1.3. Pris och avtalade tjänster.
1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för 
arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar 
och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.
1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt 
att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte 
betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.
1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående 
tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala 
avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra 
tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.
1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas
inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter 
avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att 
medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att 
arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.
1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts 
tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckli-
gen bekräftats av arrangören.
1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, 
ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska 
genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås 
inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. 
Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.
1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestäm-
melser som blir tillämpliga under resan.
1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för 
medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en 
sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.
1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäk-
ring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i 
efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via 
arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås.
1.4. Avtalets ingående.
1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangö-
ren ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen 
har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon 
anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska 
tydligt framgå av arrangörens villkor.
1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan 
hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade 
avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt 3.
2. Ändring av avtalet.
2.1. Prisändringar.
2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, 
får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
−ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser, −ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för 
vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter, −ändringar i valutakurser, som används vid 
beräkning av priset för paketresan.
2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som 
arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 
kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.
2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.
2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart 
som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.
2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före 
den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast 
om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.
2.2. Överlåtelse av paketresa.
2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketre-
san överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för 
deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlå-
telse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets 
villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för 

flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta 
en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.
2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala 
för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig 
ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.
2.3. Ändringar efter avtalets ingående.
2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa.
2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangö-
ren, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.
2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta 
kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändring-
ar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.
2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa.
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären 
snarast möjligt informeras härom.
2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för 
resenären.
2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av 
priset.
2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är 
skuld härtill, kan han/hon: −häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
−delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.
2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in,
underrätta arrangören om sitt val.
2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka 
prisskillnaden till resenären.
2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa.
2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhan-
dahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.
2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta 
förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören 
tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsar-
rangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller 
prisavdrag.
2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrang-
örens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte
denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar 
beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det 
beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.
3. Avtalets upphörande.
3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser.
3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsäg-
ningen ske skriftligen.
3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid minst 300 kronor per resenär.
3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbil-
jetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan 
avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna.
För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte informerat resenären i enlighet med föregå-
ende stycke, gäller bestämmelserna i 3.1.4 – 3.1.7
3.1.4 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären betala 10 % av resans pris.
3.1.5 Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären betala 25 % av resans pris.
3.1.6 Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenären betala 50 % av resans pris.
3.1.7 Sker avbeställningen senare än 72 timmar före avresa ska resenären betala hela resans pris.
3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure.
3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande 
för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, 
krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller 
förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder 
avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om 
arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.
3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med
beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdeparte-
mentet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.
3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att
sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.
3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arrangörens
allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1.
3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av 
den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenä-
ren rätt att avbeställa hela resan.
3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring
3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i 
enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.
4. Fel och brister.
4.1. Reklamation.
4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt 
felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge 
dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.
4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangö-
ren eller dennes underleverantör på plats.
4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.
4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.
4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenä-
ren märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.
4.2. Avhjälpande av fel.
4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt 
att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.
4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.
5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar.
5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, 
som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på 
sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleveran-
törer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.
5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkon-
ventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.
5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till 
och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händel-
serna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplat-
sen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.
5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m.,
som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. 
Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.
5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras
flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen 
alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) 
eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).
6. Tvister.
6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om
parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.
Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt.

Villkoren får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.
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PRAKTISK INFORMATION 

Väder och kläder: Golfströmmen passerar Islands västkust, vilket gör 
att det sällan blir riktigt varmt eller riktigt kallt; däremot kan vädret växla 
fort. Det är viktigt att ha en bra, vindtät jacka i bagaget. Ska du ut i  
naturen behöver du komplettera med regnkläder, varm tröja, varma 
underkläder, bra vandringskängor, mössa och vantar. På Island är bad-
kläder ett måste då det finns många tillfällen till bad, både i Reykjavik 
och ute på landsbygden.
Pass/visum: Alla resenärer ska ha pass för att styrka sin nationalitet.
Körkort: Svenskt körkort gäller.
Tax Free: På flygplatsen i Keflavik kan man handla Tax-Free både vid 
ankomst och avresa.
Tidsskillnad: Island ligger en timme efter Sverige/Norge/Danmark 
vintertid och 2 timmar efter sommartid.
Pengar: 100 SEK är ca 1600 ISK (valutakurs 13 nov 2015). Ta ut 
ISK valuta på Island med kort i bankomat eller växla SEK på banker. 
ISK kan beställas i Sverige hos vissa banker, hör efter i god tid. Bank: 
Keflavik flygplats har öppet alla dagar 5.30–02.00. Banker i Reykjavik 
är öppna må–fr 9–16. Bankomater finns i alla städer. Kreditkort: Visa, 
Eurocard och Mastercard går bra att använda nästan överallt. American 
Express och Diners fungerar på vissa ställen.
Moms: Taxfree 15–18 % beroende på vilka varor man handlar. Återbe-
talas på Keflaviks flygplats vid avresa. Om återbetalningen överstiger 
5 000 ISK ska varorna visas upp i tullens expedition i avgångshallen 
före incheckning.
Mat & dryck: Specialiteter är all slags fisk och lammkött. I övrigt inter-
nationell mat. Vin och öl kostar som i Sverige. Snus är olagligt att föra 
in till Island. Det blir böter i tullen. 
Mobiltelefoner: GSM i Reykjavik och större städer.
Taxi: Prisnivå som i Sverige.
El: 220V. Svenska kontakter passar.
Svenska Ambassaden: Lagmuli 7, Reykjavik. Tel. 00354 5201230 
dagtid. Jourtel. 00354 8999588.

Boka dina turer och 
aktiviteter hos oss

Tel. 08 545 215 60 | islandia@islandia.se | islandia.se

New York I Boston I Orlando I Minneapolis/St. Paul I Chicago
Washington D.C. I Seattle I Denver I Anchorage I Portland 
Halifax I Toronto I Montreal I Vancouver I Edmonton I Reykjavik

Din Islandsupplevelse
börjar hos Icelandair
■  Individuellt underhållningssystem och WIFI
■  Val av sittplats
■  Alltid 23 kg samt 10 kg handbagage 
    till Island med Icelandair
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    Varje dag
från 18:00

… eller ta en titt på vår meny med
en mängd isländska delikatesser
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STAY IN THE CENTER
SIX FIRST C�SS HOTELS
IN THE        OF REYKJAVIK

www.centerhotels.com  | +354 595 8500
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