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Flyg med Icelandair till
Island och Nordamerika

Välkommen
till Island
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.
Även om landskapet är unikt för Norden 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 museer, gallerier
och arenor för musik, teater och dans. Dessutom finns förstås nöjesetablissemang av alla sorter: pubar, restauranger och nattklubbar.
Du känner dig utan tvekan välkommen som besökare på Island!
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+ www.icelandair.se
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Foto: neurobite, AdobeStock

Klimatsmarta resor
till sagornas ö
Island är en isolerad, karg ö mitt i Atlanten. Dit åker man smidigast med flyg och i år satsar vi
stort på att klimatkompensera alla flyg i våra paket. I samarbete med TreememberMe planterar vi två träd för varje resa och du kommer kunna se och följa var dina träd planteras på
Island. Vem vet, du kanske vill besöka dina träd i framtiden? Vi har även valt att satsa på färjan
till Island och Färöarna för att minska utsläppen. Island är ett miljövänligt resmål med naturligt varma källor som värmer upp alla hushåll på ön, missa inte att bada i de varma källorna.
Vi vill tipsa om vårt »miljöpaket« i Reykjavik: Bo på miljövänligt
hotell (Green Globe certiferad), utforska staden på cykel och promenera i den lilla metropolen. Du åker fritt med kollektiv buss i
hela Reykjavik. Utforska Reykjaviks bästa muséer, gallerier och Reykjavik zoo. Det ingår entré till alla varma bassänger i Reykjavik (geotermiskt källvatten). Ta färjan till historiska ön Videy strax utanför
Reykjavik. Vill du hyra bil så rekommenderar vi en elbil. Maten är
en bra anledning att åka till Island. Fisk och lamm är närproducerat, ekologiskt och bra miljöval men framför allt väldigt gott.
Vi samarbetar med TreememberMe och Skógræktin som drivs
av den Isländska staten och har som mål att plantera träd på Island
och ta hand om skogen. Skógræktin började år 1908 att plantera
träd på ön. Det är inte en ny trendig verksamhet utan en bestående
satsning som har pågått länge. En del av oss som arbetar på Islandia
resor är faktiskt uppväxta på Island och ett roligt skämt när vi var
yngre var: Vad gör man när man inte hittar i skogen på Island? Man
ställer sig upp!
Vi garanterar att:

•
•
•
•
•

Skógræktin planterar alla träd vi beställer.
Klimatkompenseringen är korrekt räknad, (FN/ICAO).
All skog blir varaktig, skogen huggs inte ner i framtiden när träden har vuxit klart.
All skog blir ett komplement till den skog som redan finns, skogen skulle inte ha planteras annars.
Skogsplanteringen bidrar inte till utsläpp av koldioxid på annat
håll.

Tänk på att vi kan uppfylla dina drömmar och skräddarsy program
efter dina önskemål. Du bestämmer vad det blir: Island, Färöarna
eller Grönland. Nu åker vi!
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Island är en ö mitt i Atlanten och flyg är fortfarande det bästa alternativet för resor hit, därför
klimatkompenserar Islandia alla flygresor genom ett unikt samarbete med TreememberMe, som
planterar ett träd för varje flygresa.
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Klimatvänligt Island

En vecka i Reykjavik

Island är en ö mitt i Atlanten och flyg är
fortfarande det bästa alternativet för resor
dit, därför klimatompenserar vi alla flygresor.

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

På denna resa kommer du att bo på ett miljövänligt hotell (Green
Globe-certifierat) eller miljövänligt vandrarhem i Reykjavik och i
paketet ingår även en cykeltur med guide i Reykjavik och Reykjavik
citycard. I citykortet ingår entré till alla bassänger i Reykjavik (varmt,
geotermiskt källvatten), fritt resande med buss i kollektivtrafiken i
hela Reykjavik, Reykjaviks bästa museer, gallerier, Reykjavik zoo samt
färjan till historiska ön Videy strax utanför Reykjavik, allt ingår!
Det finns även möjlighet att resa till Island med färja från Danmark, se mer info på sidorna 20–21.

Storstaden
Reykjavik

Varje säsong har sin charm och karaktär och en mängd aktiviteter
kan avnjutas året om. Exempel på dessa är hästridning, bussturer,
museibesök, god mat och shopping. Packa upp väskan och få ett
smakprov på vad Island har att erbjuda. Guidning på utflykterna är
på skandinaviska.
I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Klimatkompensation på flyget.
• 7 nätter del i dubbelrum med frukost på ett hotell i Reykjavik.
• Stadsrundtur Hop on/Hop off i Reykjavik.
• Gyllene Cirkeln, heldagstur med buss.

I priset ingår:

• Äventyr på Sydkusten, heldagstur med buss.

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

• 24-timmars Reykjavik turistkort med inträde
till bad och museer.

• 1) Hotel Eyja, miljövänligt hotell på Island, del i dubbelrum med
frukost.
2) Miljövänligt vandrarhem, del i dubbelrum med badrum och
frukost.
• Cykeltur Classic Reykjavik inkl. cykel, hjälm och guide (jun-aug) /
El-cykelhyra, 1 dag (höst/vår).

STOR-

• Transfer vid ankomst och avresa.
Pris (per person): Sommar från 12 795 kr,
vinter från 10 795 kr.
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgång: Dagligen året runt.
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• Reykjavik city card, gäller i 72 timmar inkl. entré till alla simbassänger i Reykjavik, resor med kollektiv buss i Reykjavik, entré till
flera museer och gallerier samt Reykjavik Zoo. Färja till ön Videy
utanför Reykjavik.
• Vi klimatkompenserar flyget för dig! Vi har valt att samarbeta med
Treememberme på Island som planterar träd på den karga ön, i
samarbete med den isländska staten. Läs mer om samarbetet på
sidan 5.
Pris (per person): Från 7 995 kr.
Längd: 4 dagar/3 nätter.
Avgång: Dagligen året runt.

Läs mera om denna resa på islandia.se.

Foto: Katri Carlberg

Foto: Siarhei Plashchynski

Ladda upp och koppla av i Islands huvudstad! Jordens inre krafter och naturens rena
energi gör Reykjavik till de starka kontrasternas stad. Små korrugerade plåthus ligger tätt
inbäddade bland futuristiska glasbyggnader. Moderna inrättningar ligger på några minuters färdväg från den grova vulkanterrängen. Internationellt inflytande blandas med
gamla isländska traditioner för att skapa en unik kultur där gammalt och nytt lever i en
skön symbios.
Reykjavik har något för alla intressen. Ett besök i Reykjavik är en
minnesvärd upplevelse oavsett om du söker storstadens livliga puls,
den dånande underjordiska energin eller den tysta energin ute i den
gröna naturen som omger staden.
Reykjavik kan stoltsera med ett utsökt urval av bra restauranger,
berömda för sitt fantasifulla kök och sina färska råvaror. Oavsett om
du föredrar fisk, skaldjur, lamm eller vilt finns det alltid något på
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menyn som faller dig i smaken. Reykjavik är porten till Island; en
ungdomlig stad med lång historia, omgiven av berg och hav och bara
några minuter från den storslagna och orörda naturen. Reykjavik är
ren energi – du lämnar den full av kraft!
På följande sidor hittar du olika resor som har sin utgångspunkt
i Reykjavik med naturen runt hörnet – välj den som passar dig bäst.

Foto: Niklas Norqvist

Bad

Reykjavik – en gourmetupplevelse

På Island finns det många sätt att koppla av på och återhämta sig
från stress.

Njut av de fantastiska miljöerna och den isländska maten.

Det är den rikliga förekomsten av geotermiskt vatten som ger de goda
möjligheterna till avkoppling och 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 och 42° C.

Mat är en livsnödvändighet, även på Island. Islands grundläggande
koncept när det kommer till matlagning är färska råvaror. Fisken
kommer direkt från de oförorenade haven som omger landet och
köttet kommer från djur som har betat på fält långt från civilisationen.

I priset ingår:

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

• Klimatkompensation på flyget.

• Klimatkompensation på flyget.

• Transfer till och från flygplatsen.
• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på Icelandair Hotel Natura.

• 4/3 nätter del i dubbelrum med frukost på trestjärnigt hotell i
Reykjavik.

• Tur till Blå Lagunen inklusive inträde, handduk och välkomstdrink.

• 2 middagar på några av Reykjaviks bästa restauranger.

• Gyllene Cirkeln heldagstur inklusive inträde till Fontanabadet i
Laugarvatn.

• Stadsvandring i Reykjavik med provsmakning på olika restauranger.

• 24-timmars turistkort för Reykjavik med inträde till bad och museer.
Pris (per person): Sommar från 13 195 kr, vinter från 10 195 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: Dagligen året runt.

• Transfer vid ankomst och avresa.
Pris (per person): Sommar från 12 395 kr, vinter från 9 295 kr.
Längd: Sommar 5 dagar/4 nätter, vinter 4 dagar/3 nätter.
Avgång: Torsdagar och fredagar året runt.
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Foto: Hannah Dickens
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Resan med den perfekta kombinationen av storslagen natur och
äventyr.
I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
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• Klimatkompensation på flyget.
• Transfer till och från flygplatsen.
• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på ett 3 stjärnigt hotell i
Reykjavik.
• Heldagsaktiviteter med guide:
Fredag: Glaciärvandring, Skogarfoss och Seljalandsfoss vattenfall.
Lördag: Gyllene Cirkeln, forsränning.
Söndag: Valsafari, Blå Lagunentur med inträde, handduk och välkomstdrink.
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Pris (per person): Från 14 795 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: Torsdagar 15 maj–15 september.

Fiske i isländska vatten
Fiske i oslagbar miljö. Både erfarna sportfiskare och nybörjare är
välkomna.
I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Klimatkompensation på flyget.
• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på ett 3-stjärnigt hotell i
Reykjavik.
• Öringsfiske – heldagstur med guide.
• Havsfiske – halvdagstur.

Paketresor
Island på svenska

STOR-

Lär känna Island närmare med en
skandinavisktalande guide på utflykterna.

S

ÄLJAR
Ni som ännu inte har besökt isens och
E
vulkanernas ö ska nu passa på. Island
attraherar fler och fler besökare för varje år –
så 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.
I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter
• Klimatkompensation på flyget..
• 4/3 nätter del i dubbelrum med frukost på trestjärnigt hotell i
Reykjavik.
• Stadsrundtur Hop on/Hop off i Reykjavik.
• Gyllene Cirkeln, heldagstur med buss.
• 24-timmars Reykjavik turistkort med inträde till bad och museer.
• Transfer vid ankomst och avresa.
Pris (per person): Sommar från 10 595 kr, vinter från 7 495 kr.
Längd: Sommar 5 dagar/4 nätter och vinter 4 dagar/3 nätter.
Avgång: Onsdagar eller torsdagar året runt.
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• Transfer till och från flygplatsen.
Pris (per person) min. 3 personer: Från 13 995 kr.
Min. 2 personer: Från 15 795 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: Dagligen maj–september.

Romantik

Familjens Island
Island och Reykjavik är ett perfekt resmål för barnfamiljer. Sprutande
varma källor, valar och den vackra islandshästen är bara några exempel.

Använd turistkortet för ett besök på någon av stadens många simbassänger, vår favorit är »Laugardalslaug« som ligger nära familjeparken »Husdyragardurinn«.

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

Vi hade en underbar resa och bröllop,
det blev som vi hade tänkt oss och hela
sällskapet var nöjda.Tack så mycket!

Den bästa tiden att resa till Island är på sommaren, men det hindrar
inte att man kan vara romantisk även andra årstider. Oavsett om ni ska
gifta er, är nygifta eller t ex firar 30-årig bröllopsdag kan vi rekommendera er en resa till Island.

M&P

I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

I priset ingår:

• Klimatkompensation på flyget.

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Klimatkompensation på flyget.

• 4 nätter i en lägenhet i Reykjavik.

• Hyrbil i 4 dygn (VW Polo sommartid och Toyota RAV4 4WD vintertid). Inkl. skatt, CDW, Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en
bra vägkarta.

• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde, handduk och
välkomstdrink.
• Valsafari från Reykjaviks hamn med besök i valmuseet.
• Gyllene Cirkeln, hel eller halvdagstur med buss.

• 1 natt del i dubbelrum med frukost på Northern Light Inn vid Blå
Lagunen.

• 24-timmars Reykjavik turistkort med inträde till bad och museer.

• 2 nätter del i dubbelrum med frukost på Frost & Funi i Hveragerdi.

• Transfer vid avresa.

• 1 natt del i dubbelrum med frukost på CenterHotel Arnarhvoll i
Reykjavik.

Pris (per person, avser 2 vuxna och 2 barn tom 11 år):
Sommar från 9 195 kr, vinter från 7 395 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: Dagligen året runt.

Pris (per person): Sommar från 12 995 kr, vinter från 11 195 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: Dagligen året runt.
Foto: Privat
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Gruppresor
med guide

Foto: nd3000

Foto: Joshua Earle

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!

Var och en checkar in hos Icelandair på Arlanda eller
Kastrup. Ankomst Keflavik flygplats och transfer till hotellet i Reykjavik. På vägen stannar vi vid Blå Lagunen. Inträde ingår och var och en
bestämmer själv om man vill bada i det härliga 38-gradiga vattnet. Vi
bor på ett trestjärnigt hotell som ligger mycket centralt i Reykjavik.
Frukost ingår i priset. Middag på restaurang nära hotellet.

Dag 1: Avresa.

Foto: Stephen Kraakmo

Seniorresan
Se det bästa av Island med ett gäng pigga seniorer. Höjdpunkterna på
resan blir Thingvellir, Gullfoss, Geysir, Blå Lagunen och konserthuset
Harpa. Upplev orörd natur, ödsliga vidder och mäktiga krafter var du
än befinner dig.

Var och en
checkar in hos Icelandair på Arlanda eller Kastrup. Ankomst Keflavik
flygplats och transfer till hotellet i Reykjavik. På vägen stannar vi vid
Blå Lagunen. Inträde ingår och var och en bestämmer om man vill
bada i det härliga 38-gradiga vattnet. Vi bor på ett trestjärnigt hotell
som ligger mycket centralt i Reykjavík. Frukost ingår i priset. Middag
nära hotellet.

Dag 1, kl 16:00: Blå Lagunen, incheckning och middag.

Vi kör
från Reykjavik till Borgarnes via den fina svenskbyggda undervattenstunneln i Hvalfjördur. I Borgarnes får vi njuta av två intressanta
historiska utställningar. Den första berör vikingarnas bosättning på
Island och den andra handlar om den legendariske vikingen Egill
Skallagrimsson. Vi gör ett lunchstopp längs vägen. Vi kör till den historiska gården Reykholt där några av de isländska sagorna utspelades.
Vi besöker Snorrastofa, där den fornnordiske Snorri Sturlusons historia och verk bevarats: bl a Eddan, som var en handbok i skaldekonst
och lärobok i nordisk mytologi. Vi njuter av västra Islands vackra natur och besöker den varma källan Deildartunguhver samt vattenfallen
Hraunfossar och Barnafossar. Vid bra väder ser man över dalgången
ända till glaciärerna Eiriksjökull och Langjökull. Kvällen ledig.

Dag 2, kl 9:00: Heldagstur till Borgarfjördur. Längd: 9 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

Dag 3, kl 9:00: Den Gyllene Cirkeln. Längd: 8 timmar.

10

av historiken runt Halldor och hans livsverk med hjälp av en ljudguide. 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 Geysirområdet. På hemvägen passerar vi det forna biskopssätet i Skálholt.
Kvällen ledig.

Dag 2: Den Gyllene Cirkeln. 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.

Vi besöker
Reykjaviks historiska och moderna delar, en stad med många ansikten.
Höjdpunkterna på turen blir Hallgrimskyrkan, Perlan och konserthuset Harpa. Eftermiddagen ledig för egna aktiviteter. Nyårsmiddag
på Restaurant Reykjavik.
Dag 3: Stadsrundtur i Reykjavik. Längd: ca 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.
På kvällen promenerar vi till Restaurang Laekjarbrekka för en gemensam middag.

holm/Köpenhamn.

Dag 5: Avresa till flygplatsen i Keflavik.

I priset ingår::

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

• Klimatkompensation på flyget.

• Klimatkompensation på flyget.

• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde, handduk och
välkomstdrink.

Dag 4, kl 9:00: Stadsrundtur Reykjavik. Längd: 3 timmar.

• 4 nätter del i dubbelrum på ett trestjärnigt hotell i Reykjavik.
• Svensktalande reseledare under hela resan.
• 3 dagsutflykter och busstransfer till och från Keflavik flygplats.

Pris (per person): Från 12 495 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: 21 april 2020 samt 18 april 2021.

Dag 5: Hemresa. Transfer

Se våra utflykter på sid 22-23.

till Keflavik flygplats för avresa mot Stock-

• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på ett trestjärnigt hotell i
Reykjavik.
• Stadsrundtur i Reykjavik.

• 2 luncher och 2 middagar.
• Inträde till 2 museer samt Blå Lagunen
inklusive handduk och välkomstdrink.

Dag 4: Ledig dag för egna aktiviteter.

Foto: Niklas Nordkvist

• Middag ankomstdagen samt på nyårsafton.
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• Gyllene Cirkeln – heldagstur med buss.
• Transfer till flygplatsen.
Pris (per person): Från 12 995 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgång: 29 dec 2020.

Foto: Roan Lavery
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Stora rundresan
Upplev de mest spektakulära naturscenerier som Island har att erbjuda med stopp på flera historiska platser. Höjdpunkter: Thingvellir
nationalpark, Jökulsárlón, Skaftafell nationalpark, Myvatn på norra
Island, Blå Lagunen, Gullfoss och Geysir.
Dag 1: Ankomst Keflavik flygplats. Transfer till Reykjavik. (Bad i Blå
Lagunen mot tillägg). Vi övernattar i Reykjavik på Hotel Klettur eller
liknande. Kvällen på egen hand.
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Dag 2: Reykjavik – Borgarnes – Skagafjörður – Akureyri. Efter frukost
börjar vår rundresa på riktigt. Vår guide möter gruppen på hotellet kl
8:45. Vi åker norrut via Hvalfjördurtunneln till Borgarnes och vidare till Skagafjördur, hästarnas dal. Vi besöker hembyggdsmuseet i
Glaumbær (inklusive inträde), en bondgård med gräsbeklätt tak, innan
vi fortsätter via Öxnadalsheidi till Nordlandets huvudstad Akureyri.
Övernattning på hotell i Akureyri i 2 nätter, middag ingår första kvällen.

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. Vi stannar till vid vattenfallet Goðafoss på hemvägen. De som vill kan åka på valskådning från Akureyri (tillägg som
bokas innan avresa).
Dag 3: Akureyri – Goðafoss – Mývatn – Akureyri.

Foto: Ross Hughes

Upptäck vulkaner, gejsrar och glaciärer på Island, som geologiskt är en
av världens yngsta – och mest vulkaniska öar.

Vulkaner och glaciärer är mäktiga på Island. Upptäck dessa magiska
underverk och det magnifika naturlandskap, som omger dem. Utforska de stora attraktionerna på södra Island som exempelvis den ökända
vulkanen Eyjafjallajökull. En av resans höjdpunkter är ett besök på
Västmannaöarna.
Ankomst till Keflavik flygplats kl.
15:10–15:30, beroende på vilket flyg ni kommer med. Transfer till
Reykjavik. (Bad i Blå Lagunen mot tillägg.) Kvällen på egen hand.
Övernattning i Reykjavik.
Dag 1: Ankomst Keflavik flygplats.

Frukost på hotellet – Upphämtning med
buss och guide. Vi börjar vår resa med ett besök vid Seljalandsfoss
vattenfall, där man till och med kan gå bakom vattenfallet, så glöm
inte kameran!
Vi reser sedan längs jordbruksmarkerna på sydkusten till Landeyjahöfn, där vi tar färjan (restid ca 30 min) till Västmannaöarna. Njut
av båtresan ute på öppet hav och utsikten mot öarna med sitt rika
fågelliv. Vår destination är ön Heimaey, den största av öarna och den
enda, som är bebodd. Besök den blåsiga udden Storhöfdi med sin
fantastiska utsikt över området (mellan mitten av maj och början av
augusti kan du se lunnefåglar här). Ta en promenad upp till kratern
på vulkanen, som hade ett utbrott för bara tre årtionden sedan. Besök
Eldheimar Museum och lär dig mer om det kända utbrottet år 1973,
som täckte många bostäder i lava. Du kommer även att kunna se en
vegetation, som har vuxit fram bland de gamla lavaflödena. Resten av
eftermiddagen har du till eget förfogande, så att du på egen hand kan
utforska ön. Övernattning på Västmannaöarna. Middag på egen hand.
Dag 2: Västmannaöarna.

Frukost på hotellet. Vi börjar
dagen med att ta färjan tillbaka till fastlandet och fortsätter sedan
vår färd på södra Island. Vi passerar glaciärfloder på väg till vattenfallet Skogafoss och fortsätter vidare till den svarta sandsanden i
Reynisfjara. Du kommer säkert att bli förvånad över de kraftfulla
vågorna och de fantastiska basalt kolumnerna, som har formats av
det mäktiga havet. Middag och övernattning i Vik-området.

Dag 3: Sydkusten – Skogar och Vik.

Frukost på hotellet. Idag kommer
du att vara i området runt nationalparken Vatnajökull, uppkallad efter

Dag 4: Vik–Skaftafell–Jökulsarlon.
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Europas största glaciär. Vi korsar Eldhraun, där den största lavamassan på jorden flutit. Vi besöker den lilla staden Kirkjubaejarklaustur,
platsen där ett katolskt kloster från 1200-talet låg. Vi åker vidare till
Skaftafell och fortsätter till fantastiska Jökulsarlon, en glaciärlagun
med flytande isberg. Här har många Hollywoodfilmer spelats in tex.
James Bond och Batman. Efter en händelserik dag återvänder vi till
Vik. Middag och övernattning i Vik-området.
Dag 5: Gullfoss, Geysir – Nationalparken Thingvellir. Frukost på hotellet – Vi börjar dagen med ett besök på det nya Lava Centret, en
interaktiv högteknologisk utställning om vulkanaktivitet och jordbävningar. Du kommer att se hur Island har skapats under miljontals
år. Därefter åker vi till de varma källorna vid Geysir för att se den berömda Strokkur, som sprutar regelbundet, med några minuters mellanrum. Vi reser vidare mot Gullfoss, ett av Islands mest imponerande
vattenfall. Nästa stopp är Thingvellir nationalpark där vikingatidens
parlament låg och där man under århundranden möttes vid Islands
största sjö Thingvallavatn. Det är även här som du kan se var de europeiska och nordamerikanska kontinentalplattorna möts. Efter att ha
utforskat Thingvellir åker vi tillbaka till Reykjavik där vår resa avslutas.
Buss och guide lämnar av er vid ert hotell i Reykjavik.
Dag 6: Reykjavik. Frukost

Dag 4: Akureyri – Dettifoss – Mödrudalsöræfi– Egilsstadir – Breiddalsvik.

Vi inleder dagen
med att passera lavafälten i Eldhraun och att betrakta de svarta glaciärdynerna i Mýrdalssandur. Vi passerar Vik och kommer fram till den
svarta stranden Reynisfjara, känd för sin lunnefågelkoloni och klippformationer och därifrån har vi utsikt över klipporna vid Dyrholaey.
Vi stannar till vid vattenfallen Skógafoss och Seljalandsfoss. Därefter
fortsätter vi via Hella till Hvolsvöllur där vi besöker LAVA-museet
(inträde inkluderat). Slutligen anländer vi till Selfoss där vi kan ta en
ridtur (ej inkluderat men kan bokas före avresa). Övernattning och
middag i Selfoss.

Dag 6. Núpar – Vik – Reynisfjara – Skogar – Selfoss.

Dag 7: 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. Vi övernattar på Hotel Klettur i Reykjavik eller liknande. Middag ej inkluderad.
Dag 8: Reykjavik och hemresa. Efter

några fantastiska dagar på Island
är det dags för hemresa. Du blir hämtad på ditt hotell och bussen tar
dig i god tid till flygplatsen.

I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

Efter en god frukost lämnar vi Akureyri och börjar dagen med att
besöka Dettifoss, ett av de mäktigaste vattenfallen i Europa. Därefter
färdas vi över höglandet Mödrudalsöræfi och via Egilstadir till de
glest bebyggda och vackra östfjordarna med sina små fiskebyar och
storslagna fjäll. Övernattning och middag Hotel Bláfell, Breiddalsvik
eller liknande.

• Klimatkompensation på flyget

Vi fortsätter
längs den dramatiska kustlinjen vid östfjordrarna och passerar
Djupivogur och Höfn. Inte så långt från Höfn ligger glaciärsjön
Jökulssárlón där man kan ta en båttur med amfibiebåt bland flytande
isberg (tillägg som bokas innan avresa). Färden går vidare till Skaftafell Nationalpark, en vacker, grön oas nedanför Öræfajökull, den
högsta toppen på Island (2 119 m). Övernattning och middag Hotel
Núpar eller liknande.

Pris (per person): Från 22 995 kr.

Dag 5: Breiddalsvik – Jökulsarlon – Skaftafell – Núpar.

• 6 dagar bussresa med svensk-/engelsktalande guide.
• 7 nätter del i dubbelrum med frukost.
• 4 middagar.
• Inträde till två museer.
• Transfer flygplatsen t/r med flygbuss.
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgångar: 27 maj, 10 juni, 1, 15 och 22 juli, 5 och 26 augusti 2020.
Tillägg: Bad i Blå Lagunen från 1 150 kr. Bad i Jardböd 495 kr. Ridtur
på islandshäst 955 kr. Amfibåttur på Jokulsarlon 605 kr. Valskådning
från Akureyri/Husavik 915 kr.

på hotellet. Transfer till flygplatsen.

I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Klimatkompensation på flyget.
• 4 dagars bussresa med engelsktalande guide.
• Färja till/från Västmannaöarna.
• 5 nätter del i dubbelrum inklusive frukost.
• 1 middag
• Inträde till Eldheimarmuseet samt Lava Center.
• Amfibiebåttur på Jökulsarlon.
• Glaciärvandring eller kajaktur
• Flygplatstransfer t/r.
Pris (per person): Från 18 395 kr.
Längd: 6 dagar/5 nätter.
Avgångar: 21 och 28 maj, 4 och 18 juni, 2, 16 och 23 juli,
13 och 20 augusti, 3, 10 och 17 september 2020.
Tillägg: Blå Lagunen och andra utflykter kan läggas till; se förslag på
vår hemsida eller sidorna 22–23 i katalogen.

Foto: Aleksei Potov
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Naturpärlor kring Akureyri

Det är ovanligt att resa till Island utan att bada i en varm källa, åtminstone någon gång under besöket. Vanligaste stoppet för bad är vid Blå
Lagunen, som numera är världskänd.

Akureyri kallas ofta för Islands norra huvudstad. Det är den näst största
staden efter Reykjavik och i området runt Akureyri finns många av
landets vackraste och mest intressanta naturpärlor, som t ex Mývatn,
Dettifoss, Dimmuborgir och den varma källan Jardböd. Med hyrbil kan
du i egen takt uppleva området.

På Island finns, utöver Blå lagunen, så många fler intressanta och
trevliga bad, alltifrån fina SPA- anläggningar till småbyarnas utomhuspooler. Att bada är en stor del av den isländska livsstilen. Man
träffas gärna och ofta vid den lokala simbassängen för att simma eller
koppla av i en varm »heitur pottur«, den isländska motsvarigheten
till en Jacuzzi.
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Dag 1-2: Ankomstdagen. Bilen

hämtas på flygplatsen. På vägen kan ni
göra ett stopp för bad i Blå Lagunen. Kör gärna den vackra kustvägen
»Krysuvikurleid« till ert övernattningsstopp, som är i Gyllene Cirkeln-området. Här bor ni 2 nätter. Bad: Fontanabadet vid sjön Laugavatn och »Secret Lagoon«, som ligger i Fludir-området.
Dag 3: Södra Island. Ni lämnar Gyllene Cirkeln och kör längs sydkusten till byn Vik, där ni övernattar. Stanna gärna längs vägen och njut
av naturpärlor som tex. vattenfallet Seljalandsfoss och den berömda
vulkanen Eyjafjallajökull. Bad: Vi rekommenderar bad i Viks egen
pool efter dagens äventyr.
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Besök Nationalparken Skaftafell,
glaciärlagunen Jökulsárlón eller glaciären Vatnajökull. Övernattning i
Höfn-området. Bad: Efter dagens alla upplevelser, rekommenderar vi
ett bad i Höfns egen pool.

Foto: Marc Babin

Dag 6-7: Sjön Mývatn och byn Húsavík. Resan går vidare mot Mývatnområdet, som av många anses vara ett av Islands vackraste. Här finns
flera trevliga bad. Boende i Mývatn-området 2 nätter. Bad: Vi rekommenderar »Jardbödin« vid Mývatn samt nya GEOSEA-badanläggningen i Húsavík.

Vackra västlandet

Fantastiska sydkusten

Njut av höjdpunkterna på sydvästra Island innan du kör västerut för
att utforska det dramatiska landskapet, fågellivet och de karismatiska
fiskebyarna runt Västfjordarna. Denna tur är perfekt för naturälskare,
historieentusiaster och för dem som gillar att ta sig utanför allfarvägarna för att upptäcka dolda pärlor.

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

Ölspa och andra sevärdheter. Ni lämnar nu Mývatn och på
väg till nästa bad rekommenderar vi ett stopp vid ölspat, som ligger
bredvid bryggeriet Kaldi, där det bryggs god isländsk öl. Vidare till
Reykholt, där nästa bad väntar. Bad: Nya KRAUMA-badet, som ligger
vid varma källan Deildartunguhver.

Höjdpunkter:

Dag 9:

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.

•

Besök de kända sevärdheterna i Gyllene Cirkeln.

•

Besök de charmiga kustbyarna Eyrarbakki och Stokkseyri.

•

Delikata middagar lagade med färska råvaror, t ex ekologiskt
lamm, skaldjur och grönsaker som har odlats i geotermiskt uppvärmd miljö.
Reykjaviks extraordinära restaurangutbud.

•

Upptäck den mystiska och vackra halvön Snæfellsnes.

•

•

Njut av livet i Islands huvudstad, Reykjavik.

I priset ingår:

• Klimatkompensation på flyget.
• 7 nätter i delat dubbelrum inklusive frukost.

IT

• 7 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil, CDW,
Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.
Pris (per person): Från 12 895 kr.
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgång: Dagligen maj–september.

Reykjavik med sitt utbud av kultur och restauranger.

I priset ingår::
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Klimatkompensation på flyget.
• 7 nätter i delat dubbelrum inklusive frukost (5 nätter på landsbygden + 2 nätter i Reykjavik).
• 7 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil, CDW,
Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.
Pris (per person): Från 12 995 kr.
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgång: Dagligen maj-september.

Dag 8:

Reykjavik. Islands huvudstad med alla dess sevärdheter. Bad:
LaugarSpa, som ligger vid Islands största simbassäng »Laugardalslaug« eller stranden »Nautholsvik« som ligger mitt i stan.
Dag 10: Reykjavik. Avresa

från Island.

Norrskenets magi
Maximera dina chanser att se norrsken genom att vistas ute på
landet, långt ifrån städernas ljusföroreningar. 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 det mystiska norrskenet dansa på himlen.

•

Besök de kända sevärdheterna i Gyllene Cirkeln.

•

Utforska sydkusten med dess hisnande havsutsikt, svarta stränder
och klippor.

I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Klimatkompensation på flyget.
• 5 nätter i delat dubbelrum inklusive frukost (3 nätter på landsbygden + 2 nätter i Reykjavik).
• 5 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil, CDW,
Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.

I priset ingår:

Pris (per person): Från 7 995 kr.
Längd: 6 dagar/5 nätter.
Avgång: Dagligen oktober–april.

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• Klimatkompensation på flyget

• Klimatkompensation på flyget.
• 6 nätter i delat dubbelrum inklusive frukost (4 nätter på landsbygden + 2 nätter i Reykjavik).
• 6 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil, CDW,
Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.

• 9 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil, CDW,
Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.
• Inträde till 5 badanläggningar.
Pris (per person) Från 17 995 kr.
Längd: 10 dagar/9 nätter
Avgång: Dagligen maj–september

Pris (per person): Från 11 895 kr.
Längd: 7 dagar/6 nätter.
Avgång: Dagligen maj–september.
IT

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

•

• 9 nätter runtom Island, del i dubbelrum inklusive frukost.

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

I priset ingår:

Borgarfjördur och byn Hvammstangi.

IT

Besök de kända sevärdheterna i Gyllene Cirkeln.

•

Norra Islands sevärdheter och naturpärlor runt Myvatn.

•

IT

•

•

Dag 4: Sydöstra och östra kusten.

Dag 5: Östkust och fjordar. Ni kör den pittoreska vägen genom Östfjordarna tills ni kommer till byn Egilsstadir, där ni bor 1 natt. Bad:
Nya VÖK-badet, som ligger ca 5 kilometer från Egilsstadir.

Höjdpunkter:

Höjdpunkter:

IT

Bilpaket

Bil och bad

Foto: Jon Flobrant
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Foto: Gabrielle Mustapich

Foto: Luke Hodde

Foto: Luke Stackpoole

Bilpaket Island runt, 8 eller 10 dagar

Dag 5: Sjön Mývatn.

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

Bilpaket runt Island, 14 dagar inklusive Västfjordarna och Snaefellsnes

Att hyra bil och åka runt på egen hand blir allt mer populärt. Många

Staden Akureyri. Skagafjörðurdistriktet. Museigården Glaumbær. Kolugljúfur-ravinen. Boende i
Hvammstangi-området.

Detta paket är ett tillägg till bilpaketet på sid 16.

håll, gå i de isländska hjältarnas fotspår eller stanna till och bada i
någon av utomhusbassängerna som finns runt om på ön.

Vi har många förslag på resrutter och färdiga paketresor. Island har
en yta på 103 000 km² och är ungefär lika stort som Götaland. Det
tar 7–10 dagar att åka runt ön i lagom tempo på den 140 mil långa
riksväg 1, som till största del är asfalterad (grusvägar förekommer,
framför allt i inlandet). På resan kan ni njuta av en storslagen natur vid
bl.a. Mývatn, Vatnajökull och östkustens fiskebyar.
Bilen hämtas på flygplatsen. På vägen kan ni
göra ett stopp för bad i Blå Lagunen. Kör gärna den vackra kustvägen
»Krysuvikurleid« till ert första övernattningsstopp som är i Gyllene
Cirkeln-området.

Dag 1: Ankomstdagen.

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 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 Egilsstadirområdet.
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Dag 6: Akureyri och Nordlandet.

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.

I priset ingår:

•
•
•
•

Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
Klimatkompensation på flyget
7 eller 9 nätter runtom på ön i delat dubbelrum inklusive frukost.
7 eller 9 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil,
CDW, Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.

Pris (per person) i 8 dagar: Från 12 895 kr. 10 dagar: Från 15 495 kr.
Längd: 8 dagar/7 nätter eller 10 dagar/9 nätter med extra uppehåll t ex
i Gyllene Cirkeln-området eller nära Mývatn. Du kan också lägga till en
eller flera nätter i Reykjavik.
IT

tycker om att resa i sin egen takt. Upplev den sköna naturen på nära

Avgång: Dagligen maj–september.

I detta paket lägger vi till extra dagar på Västfjordarna och Snaefellsnes. Västfjordarna, Europas västligaste plats med sina mäktiga fjordar och Snaefellsnes-halvön med sin nationalpark och sin mystiska
glaciär Snaefellsjökull. Vi kan varmt rekommendera en förlängning
av bilpaketet Island runt, då dessa fantastiska platser är väl värda ett
besök. Programmet är detsamma som vårt bilpaket här bredvid, men
efter Mývatn tillkommer några dagar;

•
•

13 nätter runtom på ön i delat dubbelrum inklusive frukost.
13 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt,
fria mil, CDW, Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift
samt en bra vägkarta.

Pris (per person): Från 20 595 kr.
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Längd: 14 dagar/13 nätter.
Avgång: Dagligen maj–september.

med sina små fiskebyar, museigården
Glaumbaer och Kolagljufurravinen. Boende runt byn Hvammstangi.

1 natt i Skagafjördurdistriktet

2 nätter i Västfjordarna - Glaciären Drangjökull, Hornstrandir, vattenfallet dynjandi, Röda stranden Raudisandur och klipporna vid Latrarbjarg. Ta gärna bilfärjan »Baldur« från Brjanslaek till Stykkisholmur
på Snaefellsnes.
2 nätter i Snaefellsnes med sina sevärdheter som Arnarstapi, glaciären

Snaefellsjökull, bergen Kirkjufell och Helgafell, stranden Djupalonssandur, Londrangar samt byn Hellnar.
Efter dessa extranätter fortsätter resan till Reykjavik, där den sista
övernattningen sker.
I priset ingår:

•
•

Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
Klimatkompensation på flyget

Foto: Niklas Nordkvist
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Island
Seyðisfjörður

Med färja till Island
och Färöarna
Du kan ta dig till både Färöarna och Island med färja från Danmark. Färjan Norröna avgår två gånger i veckan, vilket ger dig möjlighet att njuta av en sjöresa i vad som närmast
kan betecknas som »kryssningsstandard«, med restauranger, barer, swimmingpool och
bekväma hytter.
Foto: Melanie Martin

Island och Färöarna utforskas bäst med bil på de väl utbyggda vägnäten. På öarna finns mängder av smultronställen och kanske kommer
du att upptäcka dessa av en ren slump när du är ute och kör.
I paketen på det här uppslaget tar man med sin egen bil på resan.
Skulle man dock hellre vilja hyra bil på plats, hjälper vi självklart till

med det. Färjan är väldigt populär för både turister och lokalinvånare,
så det är en god idé att boka lång tid i förväg. Priserna gäller juni tom
augusti, men hör gärna med oss om du önskar pris på andra perioder
eller kolla vår hemsida www.islandia.se.
Välkommen ombord på din drömsemester!

Island – Nordlandet

Island – Sydkusten

Lördag		

15.30 avresa Hirtshals

Söndag 		

22.30 ankomst Torshavn

Norra Island anses av många ha de vackraste naturpärlorna på hela ön.
Utforska sjön Mývatn, vattenfallet Goðafoss, Ásbyrgi och mycket mer.

Södra Island med sitt varierande landskap, glaciärlagun, vattenfall och
vulkaner.

Måndag 		

Torshavn

Tisdag 		

Vágar

Tisdag 		

Tisdag 		

11.30 avresa Hirtshals

Onsdag 		

Vágar

17.30 ankomst Torshavn - Avresa 18.00

Torsdag 		

Gjógv

08.30 ankomst Seydisfjördur - Höfn

Fredag 		

Klaksvík
Torshavn

Onsdag 		
Torsdag		

11.30 avresa Hirtshals
17.30 ankomst Torshavn - Avresa 18.00
08.30 ankomst Seydisfjördur - Mývatn

Onsdag 		
Torsdag		

Tórshavn

Kör runt på Färöarna och besök de olika öarna. Upplev orörd natur
samt besök små byar längs vägen.

Fredag		

Mývatn

Fredag		

Vik

Lördag 		

Lördag		

Akureyri

Lördag		

Vik

Söndag 		

23.30 avresa från Torshavn

Söndag		

Akureyri

Söndag		

Kirkjubaejarklaustur

Måndag 		

På båten

Tisdag 		

09.30 ankomst Hirtshals

Måndag		

Raufarhöfn

Måndag		

Höfn

Tisdag		

Raufarhöfn

Tisdag		

Egilstadir

I priset ingår:

Onsdag		

Egilstadir

Onsdag		

Egilstadir

Torsdag		

10.30 avresa från Seydisfjördur

Torsdag		

10.30 avresa från Seydisfjördur

Fredag		

03.00 ankomst Torshavn - Avresa 03.30

Fredag		

03.00 ankomst Torshavn - Avresa 03.30

•
•
•

Lördag		

12.30 ankomst Hirtshals

Lördag		

12.30 ankomst Hirtshals

I priset ingår:

I priset ingår:

•
•
•

•
•
•

Färjebiljett t/r med egen bil.
Couchette i 4 nätter på färjan (hör med oss om andra hytter).
7 nätter del i dubbelrum med frukost*.

Pris (per person): Från 17 695 kr.
Längd: 12 dagar/11 nätter.
Avgång: Alla tisdagar 9 juni tom 18 augusti.

Foto: Smyril Line

Färjebiljett t/r med egen bil.
Couchette i 4 nätter på färjan (hör med oss om andra hytter).
7 nätter del i dubbelrum med frukost*.

Pris (per person): Från 17 695 kr.
Längd: 12 dagar/11 nätter.
Avgång: Alla tisdagar 9 juni tom 18 augusti.

Hirtshals

Färjebiljett t/r med egen bil.
Couchette i 3 nätter på färjan (hör med oss om andra hytter).
7 nätter del i dubbelrum med frukost*.

Danmark

Pris (per person): Från 11 595 kr.
Längd: 11 dagar/10 nätter.
Avgång: Alla lördagar 6 juni tom 15 augusti.

En vecka på Island
Kör runt Island, besök fiskebyar samt huvudstaden Reykjavik. Här ges
många möjligheter att utforska landets natur och kultur.

Tilläggspaket med
3 nätter i Torshavn på Färöarna

Tisdag 		

11.30 avresa Hirtshals

Kombinera både Färöarna och Island i ett paket och njut av några
avkopplande dagar på färjan Norröna

Onsdag 		

17.30 ankomst Torshavn - Avresa 18.00

Lördag		

15.30 avresa Hirtshals

Torsdag		

08.30 ankomst - Mývatn

Söndag 		

22.30 ankomst Torshavn

Fredag		

Mývatn

Måndag 		

Torshavn

Lördag		

Hvammstangi

Tisdag 		

Torshavn

Söndag		

Reykjavik

Onsdag

18.00 avresa från Torshavn

Måndag		

Gyllene Cirkeln

Torsdag 		

08.30 ankomst Seydisfjördur

Tisdag		

Höfn

Kombinera med antigen norra eller södra Island.

Onsdag		

Egilstadir

Torsdag		

10.30 avresa Seydisfjordur

Fredag		

03.00 ankomst Torshavn - Avresa 03.30

Lördag		

12.30 ankomst Hirtshals

I priset ingår:

I priset ingår:
• Färjebiljett t/r med egen bil.
• Couchette i 4 nätter på färjan (hör med oss om andra hytter).
• 3 nätter del i dubbelrum med frukost i Torshavn på Färöarna.
• 7 nätter del i dubbelrum med frukost på Island*.

•
•
•

Pris (per person): Från 19 995 kr inkl. baspaket till Island.
Längd: 15 dagar/14 nätter.
Avgång: Alla lördagar 6 juni tom 15 augusti.

Färjebiljett t/r med egen bil.
Couchette i 4 nätter på färjan (hör med oss om andra hytter).
7 nätter del i dubbelrum med frukost*.

Pris (per person): Från 17 695 kr.
Längd: 12 dagar/11 nätter.
Avgång: Alla tisdagar 9 juni tom 18 augusti.
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Färöarna

En vecka på Färöarna

Foto:
Fabion Møller,byarna.
Unsplash
*Boendena bokas i områdena runt det
namngivna
Mer info om kryssningar hittar du på www.islandia.se
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Blå Lagunen

Gyllene cirkeln

Underbar badanläggning mellan Keflavik och Reykjavik. Blå Lagunen
kan besökas både vid ankomst, avresa och som dagstur från Reykjavik.

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 1 550 kr inklusive inträde, lån av handduk samt
välkomstdrink. Observera att priserna varierar efter säsong och platstillgång.
Längd: Varierar beroende på tur.
Avgång: Flera gånger dagligen, året runt.

Valsafari med RIB
Under denna 2-timmars RIB-tur, tar vi dig så nära man kan komma de
fantastiska valarna i Faxaflóibukten. Efter turen kan du sedan besöka
valmuseet i hamnområdet (inträde ingår i biljetten).
Pris (per person): 1 670 kr.
Längd: Ca 2 timmar.
Avgång: Dagligen 15 april - 31 oktober.

ATV 4-hjulingstur
Foto: Vincent Guth

Utflykter

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

Vårt första stopp är vid Thingvellir Nationalpark, som är en av Islands mest betydelsefulla historiska platser eftersom det var där som
Islands första parlament grundades år 930 e.Kr. Från Thingvellir beger vi oss längs berget mot det världsberömda geotermiska området
kring Geysir, för att skåda Strokkurs vattenkaskader mot skyn. Därifrån fortsätter vi till vattenfallet Gullfoss. Sen är det dags att lägga i en
högre växel för att komma ännu närmare Islands natur och åka på en
skotertur på Langjökull, Islands näst största glaciär.

Under vandringen berättar guiden om isländska mattraditioner och
sedvänjor samt tipsar om vilka restauranger som kan erbjuda rätter
från det speciella isländska köket.
Pris (per person): 1 150 kr.
Längd: 2,5–3,5 timmar.
Avgång: Alla dagar kl 12:30 (3,5 timmar) och kl 17:00. Året runt.

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.

Upplev glaciärer, heta källor och lavagrottor.

Inne i vulkanen

Pris (per person): 4 020 kr.
Längd: 6–7 timmar.
Avgång: Dagligen 15 maj–30 september.

Istunneln i Langjökull Glaciär

Dykning/snorkling

Med en åttahjulsdriven Monster Glacier Truck tar vi oss till isgrottorna
i Langjökull. På vägen gör vi stopp i Deildarlunguhver, vattenfallet
Hraunfossar, Húsafell samt Langjökull som är Islands största glaciär.
Istäcket är på sina håll närmare 600 meter tjockt. Den högsta punkten
är belägen 1 420 meter över havet.

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.

Här är din chans att besöka en glaciär och inte bara vilken glaciär som
helst. Denna tur kommer att ta dig till den frusna glaciärtungan som
kallas Sólheimajökull. vi besöker även vattenfallen Skogarfoss och
Seljalandsfoss på vägen.
Pris (per person): 1 330 kr.
Längd: 11–12 timmar varav ca 2,5 timmar på glaciären.
Avgång: Dagligen året runt.

Havsfiske

Dykning i Silfra
Pris (per person): 2 950 kr inklusive dykutrustning, instruktör, varm
dryck och tilltugg.
Längd: 4–5 timmar inklusive transfer.
Avgång: Dagligen året runt.

Snorkling i Silfra
Pris (per person): 1 700 kr inklusive
snorklingsutrustning.
Längd: 4–5 timmar inklusive transfer.
Avgång: Dagligen året runt.
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Forsränning
En spännande utmaning i glaciärfloden Hvitå för hela familjen (fr 12 år).
Pris (per person): 1 500 kr inklusive transfer ifrån Reykjavik.
Längd: 6 timmar.
Avgång: Dagligen 15 maj–15 september.

Pris (per person): 3 390 kr.
Längd: 9–10 timmar.
Avgång: Dagligen året runt.

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

Lavagrottan Raufarholshellir

Fågelskådning lunnefåglar

Pris (per person): 1 170 kr.
Längd: 3 timmar.
Avgång: 1 maj–31 augusti.

Ett besök vid Raufarhólshellir är en unik upplevelse, då man får möjlighet att bevittna de processer som sker vid ett vulkanutbrott, samtidigt som man vandrar i det spår som den flödande lavan lämnade
efter sig vid Leitahraunutbrottet, som ägde rum öster om Bláfjöll
för ca 5200 år sedan. Varje vinter bildas spektakulära isskulpturer vid
grottans ingång, vilket gör upplevelsen än mer hisnande.

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

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

Pris (per person): Från 860 kr.
Längd: 3 timmar.
Avgång: Reykjavik dagligen året runt, övriga orter enbart sommartid.

Pris (per person): 470 kr.
Längd: 1,5 timme.
Avgång: Dagligen maj–augusti.
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Pris (per person): 1 250 kr.
Längd: 6 timmar.
Avgång: Dagligen 15 maj–15 september.

Pris (per person): 1 500 kr inklusive transfer.
Längd: Ca 2,5 timmar varav 1 timme på fyrhjuling.
Avgång: Dagligen året runt.

Glaciärvandring
Pärlturen: Jeepsafari och snöskoter

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

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.

Foto: Jorge Fernández

Restaurangvandring
»Reykjavik foodwalk«

Vandring och varma bad

En ATV-tur, bara 15 minuter från Reykjavik är ett perfekt sätt för hela
familjen att uppleva Islands vackra natur. Ni kommer att få en fantastisk
utsikt över landskapet och kommer garanterat att ha kul.

Pris (per person): 2 750 kr.
Längd: 9 timmar.
Avgång: Dagligen året runt.
Foto: Vincent Guth

Pris (per person): Från 620–670 kr beroende på turens längd.
Längd: Från 6 timmar.
Avgång: Dagligen året runt.

Ölprovning
Besök mikrobryggeriet »Bryggjan« som ligger i hamnen i centrum.
Smaka på olika ölsorter och lär känna dryckesvanor från förr och nu.
Pris (per person): 330 kr.
Längd: ca 25 minuter.
Avgång: Dagligen året runt.

Utforska Raufarhólshellir, en av de största lavagrottan på Island, belägen endast 30 minuter från Reykjavik.

Pris (per person): 830 kr inklusive transfer från Reykjavik.
Längd: 3 timmar inklusive transfer.
Avgång: Dagligen året runt.
Fler utflykter hittar du på www.islandia.se
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Ridturer

Foto: Vladimir Riabinin

Foto: Nikki Jeffrey

Foto: Ethan Hu

Southern Comfort: Hästar och hälsa

Thorsmörk

Nedanför bergen

De varma källornas dal

På denna tur tillbringar vi 3 eller 4 dagar på hästryggen på natursköna
ridstigar i varierande terräng.

4 dagars ridning i en värld av kontraster – glaciärer, vulkaner, vattenfall och sagor.

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

Denna dagstur bjuder på en spännande dag med omväxlande natur
och storslagna vyer.

Deltagarna bor på Hotell Eldhestar eller på ett närliggande hotell. Vi
rider i området kring gården och upplever en fantastisk kontrast av
Islands natur på spännande turer – från forsande glaciärvatten i floden
Ölfusá till vida ängar och berg med varmt rinnande geotermiskt vatten
i Reykjadalur. En av höjdpunkterna (fyradagarsturen) är att rida på
den svarta vulkaniska stranden. I slutet av varje dag finns möjlighet att
slappna av i »heitur pottur«, äta god middag och bo på ett bekvämt
hotell. Glöm inte att ta med dig badkläder!

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 av Islands mest 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. På
denna tur följer en flock med lösa hästar med. Upplev islandshästen i
sin naturliga miljö, långt borta från civilisationen. Vi ger varje ryttare
chansen att rida två eller tre olika hästar varje dag, vilket är utvecklande
för ridkunskaperna.

Resan börjar längs ängarna som bitvis övergår i myrmark och där
många fåglar 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.

I dalgången Reykjadalur får vi uppleva bubblande heta källor. Längst
in i dalen ser vi klyftan Klambragil, omgiven av fantastiska klippformationer. Vi tar oss ett dopp i dalens varma bäck innan vi återvänder mot byn Hveragerdi. På vägen tillbaka har vi en hisnande utsikt
över omgivande berg, vattenfallet Djúpagilsfoss och senare över byn,
slätten och ända ut till havet, där även Västmannaöarna syns till. Ett
unikt tillfälle att uppleva variationerna i Islands natur! På vägen hem
töltar vi på mjuka ridstigar längs berget Reykjafjall.

I priset ingår: Flyg t/r inkl. skatter och klimatkompensering och 3 eller
4 dagars ridning samt 3 eller 4 nätters boende på Hotell Eldhestar
eller ett närliggande hotell, inkl. helpension (frukost, lunchpaket;
baguette & kex, kaffe/te & hembakad kaka, 3 rätters middag) samt en
natt på ett hotell i Reykjavik efter turen.
Pris för 3 dagar (per person): från 14 795 kr, 4 dagar från 17 295 kr.
Avgång: 16 maj–12 september söndagar och torsdagar.

Denna tur finns också på vintern, läs mer på www.islandia.se

I priset ingår: Flyg t/r inkl. skatter samt klimatkompensering, 6 dagar/
5 nätter med 4 dagars ridning (ca. 190 km, 20- 35 km/dag). Boende
och måltider: 4 nätters sovsäckslogi i stugor och enkla fjällstugor
(våningssängar) samt 1 natt i Reykjavik på gästhem. Helpension förutom
sista kvällen (traditionell hemlagad isländsk mat, informera oss om
eventuella allergier).
Pris (per person): Från 19 795 kr.
Avgångar: 27 maj, 5, 15 och 24 juni, 8, 15 och 25 juli, 12. och 29 augusti,
5 september.

Pris (per person): 1 595 kr inklusive lunch.
Längd: 9 timmar, (ridning 5–6 timmar).
Avgång: Dagligen året runt.

Hembygdsturen
Hembygdsturen tar dig över ängar, lavafält och små åar. Längs vägen
får vi njuta av utsikten över vulkansika berg och isländskt jordbruk.

Vi passerar många gårdar som ger en inblick i hur jordbruket har
utvecklats det senaste århundradet. De fina stigarna ger goda möjligheter till att prova på gångarten tölt. Efter ridturen bjuds vi på kaffe
och något hembakat.
Pris (per person): 890 kr.
Längd: 4 timmar, (ridning 1,5–2 timmar).
Avgång: Dagligen året runt.

Pris (per person): 1 595 kr.
Längd: 8 timmar (varav 5 timmar ridning).
Avgång: Dagligen 20 maj–15 september.

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 norrmanen som bosatte sig på Island.
Pris (per person): 1 040 kr.
Längd: 5 timmar (varav 2–3 timmar ridning).
Avgång: Dagligen året runt.

Fler ridturer hittar du på www.islandia.se
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Färöarna på kors och tvärs
På resan upplever du det bästa av naturen och kulturen på öarna.
Vi tar hand om allt så du kan koncentrera dig på själva upplevelsen.
Tillsammans med din guide upplever du det autentiska Färöarna. Vill
du se mycket på kort tid? Tycker du om att uppleva saker tillsammans
med andra på resan? Då är den här resan för dig!
Torsdag: Ankomst till Färöarna. Transfer från flygplatsen till boendet.
Vi går över resans program med lokal guide på plats.
Fredag: Vi kör från Torshavn till kusten genom färggranna byar, korsar

bron över Atlanten och fortsätter norrut till byn på Eysteroy, Gjógv,
som är känd för sin naturliga hamn och kronprinsessans Mary’s bänk.
Vi ser bland annat de klassiska havsklipporna och stenformationerna
Jätten och Häxan samt Färöarnas högsta berg Slættaratindur (882 m).
Lunch serveras i trivsam omgivning och sedan fortsätter resan genom
byn Funningur till Saksun som ligger pittoreskt inne i en smal fjord
med höga berg på båda sidor.
Lördag: På eftermiddagen åker vi båt till Vestmanna fågelklippor.
Från Torshavn kör vi fjällvägen till byn Vestmanna där vi seglar ut till
fågelklipporna och in och ut ur havsgrottorna, en fantastisk upplevelse, kom ihåg att ta med din kamera. På vägen tillbaka till Torshavn
stannar vi till vid vikingarnas bosättning i den vackra och pittoreska
byn Kvívík.

En resa till Färöarna är en upplevelse för livet; öarna har en unik natur, en rik historia
och ett rikt kulturliv. Det skiftande vädret med regn, åska, och solsken ger ett fantastiskt
landskap och fantastiska färger.

Onsdag: Egen dag. Du kan lägga till utflykter, t ex Utflykt till Mykines.

Upplev en magnifik båttur längs ståtliga fågelklippor. Se den imponerande havssulan som endast häckar på Mykinesholm och de charmiga lunnefåglarna med sina färggranna näbbar. Besök ön Nólsoy.
Vid ankomst går vi en promenad med lokal guide genom byn och
upplever den unika attraktionen Oves roddbåt, Diana Victoria. Besök
på museum och lunch är inkluderat. Lägg till skaldjursbuffé på Hotel
Hafnia (tisdagar) eller fråga oss om restauranger.
Torsdag: Transfer

till flygplatsen.

I priset ingår:
• Flyg t/r Köpenhamn–Torshavn inklusive flygskatter.
• Klimatkompensation på flyget.

Stadsrundtur till fots i de gamla kvarteren i Torshavn,
Tinganes och Reyn med sina små gator och charmiga hus med torvtak. Guiden berättar historier från nu och förr. Du kanske träffar
stadsministern eller en av William Heinesens förlorade musikanter.
Turen går även förbi Katedralen och det mysiga närliggande om-

Pris (per person): Från 18 895 kr. inkl gästhem med dusch/wc i
korridor. Från 21 595 inkl hotell med dusch & wc på rummet.
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgångar: Torsdagar maj-augusti. Flygtillägg från Sverige.

Måndag:

Foto: Marc Zimmer

Vi kör norrut från Torshavn. Från byn Leirvik åker vi ner i
en undervattenstunnel som är dekorerad av den lokala konstnären
Tróndur Patursson. Vi upplever öarna Bordoy, Vidoy och Kunoy.
Naturen är häpnadsväckande och domineras av höga branta berg. Vi
besöker den näst största kyrkan i Klaksvik, en av de viktigaste byarna
för fiskindustrin. Vi besöker även Christians kyrka. Lunch serveras på
utflykten.
Tisdag:

Dagsutflykt till den historiska sagoön Sandoy, en av de mest
orörda öarna där du fortfarande kan uppleva den traditionella färöiska
livsstilen. Vi kör från Torshavn över berget till hamnen Gamlarætt där
vi kör ombord på färjan. På vägen över havet ser vi öarna Hestur och
Koltur. Guiden berättar om sagorna på ön som verkligen fångar en.
Upplev kyrkobesök, fantastiska utsiktspunkter och små byar. Matsäck
på vägen ingår.
Söndag:

Välkommen till Färöarna

rådet, Vágsbotn, med sina många båtar. Här kan du se hur viktigt
fisket och sjömännen är för invånarna. Vi fortsätter till Kikjubour
som är Färöarnas kulturella och historiska center. Se den halvfärdiga
Magnuskatedralen och den lilla medeltida kyrkan St. Olav.

• Transfer till och från flygplatsen.
• 7 nätter del i dubbelrum inklusive frukost.
• 5 utflykter med buss och guide.
• Båttur samt transfer med färja.
• 3 luncher.

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

Efter bara två timmars flygresa från Köpenhamn är du omgiven av
enastående natur klädd i säsongens mode. De vackra öarna hälsar dig
välkommen!
I priset ingår:

Färöarna på egen hand med hyrbil

Vandringsäventyr från Torshavn

• Flyg t/r Köpenhamn–Färöarna inklusive flygskatter.

Vi har tagit fram den här resan för att du ska kunna besöka de mest

Färöarna är som gjort för vandring. Här finns allt, som en sann vandringsentusiast kan förvänta sig; fascinerande och orörd natur, kontraster
och varierande landskap - här kan man verkligen finna lugnet.

• Transfer till och från flygplatsen.

intressanta platserna på Färöarna.

Två nätters övernattning sker på platserna Sørvágur, Gjógv och Tórshavn och en natts övernattning sker i Klaksvik. Utforska dessa platser
i din egen takt, en bra dag-för-dag beskrivning hittar du på vår hemsida www.islandia.se.

Du bor i Torshavn och blir hämtad vid ditt hotell inför vandringsturerna.
I priset ingår:

I priset ingår:

• Flyg t/r Köpenhamn–Färöarna inklusive flygskatter.

• Flyg t/r Köpenhamn–Färöarna inklusive flygskatter.

• Klimatkompensation på flyget.

• Klimatkompensation på flyget.

• Transfer till och från flygplatsen.

• 8 dygn Bil A: Nissan Micra eller liknande med obegränsad körsträcka och CDW.

• 5 nätter del i dubbelrum inklusive frukost

• 7 nätter del i dubbelrum inklusive frukost enligt program.
Pris (per person): Från 13 495 kr.
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgång: Dagligen året runt. Flygtillägg från Sverige.
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• Klimatkompensation på flyget.
• 4 nätter del i dubbelrum inklusive frukost på gästhem eller hotell.
• Gyllene Cirkeln, Saksun, Tjornuvik och Gjógv heldagstur med buss
samt lunch
• Nordlandets sevärdheter, 6 öar på en dag, heldagstur med buss,
båt samt lunch
Pris (per person): Från 9 995 kr inkl gästhem med dush/wc i korridor.
Från 11195 inkl hotell med dusch & wc på rummet.
Längd: 8 dagar/7 nätter.
Avgång: Dagligen året runt. Flygtillägg från Sverige.

• 3 vandringsturer; Saksun-Slættaratindur, Mykines och de norra
öarna
• 3 lunchpaket
Pris (per person): Från 19 295 kr.
Längd: 6 dagar/5 nätter.
Avgång: Dagligen maj- augusti. Flygtillägg från Sverige.

Läs mer om våra resor till Färöarna på www.islandia.se
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Foto: Annie Spratt

Foto: Annie Spratt

Välkommen till Grönland
Foto: Annie Spratt

Grönlands höjdpunkter

Ilulissat – isbergsstaden

Vandring på Grönland

Kustskepp – västra Grönland

På den här resan får du ta del av Grönlands absoluta höjdpunkter;

På denna klassiska resa upptäcker du de fantastiska attraktionerna
som gjort Ilulissat och Diskobukten berömda.

Östra Grönlands djupa fjordar är extraordinära. Djupblå-gröna hav,
branta granitberg med vassa toppar, frodig arktisk vegetation runt
bäckar, sjöar och is.

9 dagar längs västkusten inklusive 3 dagar ombord på Sarfaq Ittuk.

isfjordar, imponerande glaciärer och inuiternas livsstil.

Paketpriset inkluderar:

Först tar vi dig på en guidad promenad genom Ilulissat, där du får
förståelse för stadens kultur och historia. Nästa dag kommer du
besöka Ilulissat isfjord som är med på UNESCO:s världsarvslista, med
en enastående utsikt över Sermeq Kujalleq, en av världens mest aktiva
glaciärer. Vi fortsätter till den övergivna inuitbosättningen Sermermiut
där du får lära dig mer om inuiternas liv och traditioner. Det är inte
allt! En av våra erfarna kaptener tar med dig på en båttur till Diskobukten där du nästan kan röra vid de fascinerande och gigantiska
isbergen. En ledig dag i Ilulissat ger dig möjlighet att koppla av eller
lägga till andra frivilliga turer. Denna klassiker är verkligen en resa du
aldrig glömmer.

• Helikopter eller båttur mellan Kulusuk och Tasiilaq t/r.

Paketpriset inkluderar:

I priset ingår:

• 4 övernattningar i Tasiilaq.

• 4 övernattningar i Ilulissat.

• Övernattning i 1 natt i Kulusuk samt 4 nätter i tält längs rutten.

• Helpension (frukost, lunch & middagar).

• Frukost.

• Helpension (frukost, lunch & middagar).

• Båtresa till Knud Rasmussen glaciären.

• Stadsrundtur.

• Vandring med guide.

• Båtresa till Tiniteqilaaq och Sermilik.

• Vandring i Sermermiut med guide.

• Båttransfer samt transfer av bagage

• Stadsrundtur och vandring.

• Båttur till Diskobukten.

• Tält och campingutrustning

Pris (per person): Från 18 995 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgångar: Tisdagar 2 juli till 13 augusti. Hör med oss om flygpriser.

Pris (per person): Från 7995 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgångar: Dagligen året runt. Hör med oss om flygpriser.

Pris (per person): Från 23 795 kr.
Längd: 6 dagar/5 nätter.
Avgångar: 11 och 22 juli, 5 och 19 augusti.
Hör med oss om flygpriser.

Du spenderar fyra nätter i Tasiilaq, den största staden på östra Grönland
och under två dagar färdas du med båt bland isberg och fjordar. Under
en av eftermiddagarna äter du lunch vid foten av den kända glaciären
Knud Rasmussen och vid ett annat tillfälle besöker du en av de små
jaktbyggnaderna som ligger vid den otroliga Sermilikfjorden. I Tasiilaq
besöker du det lokala museet och tillsammans med en guide kan du
vandra till blommornas dal som ligger strax utanför staden.
Fördjupa dig i Grönlands fantastiska natur och kultur och lär dig mer
om inuiternas historia.
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Sermilikfjorden eller isfjorden, lever verkligen upp till sitt namn. Den
är full av isberg i alla storlekar. Flera glaciärer kalvar i fjorden och en
av dem, Helheim-glaciären, tros vara en av världens snabbast framskridande glaciärer. På den andra sidan av fjorden kan man se kanten
av det massiva grönländska istäcket, världens näst största istäcke. På
denna resa vandrar vi från Qinnertivaqfjorden till Sermilikfjorden
och över till den lilla jägarbyn Tiniteqilaaq. Vi kommer att vandra
förbi ett antal imponerande berg, försöka fånga öring i havet, njuta av
stillhet och lugn, beundra isberg, berätta och lyssna på historier. Helt
enkelt ett unikt äventyr i Grönlands hisnande natur!

His

Du reser med kustfartyget »Sarfaq Ittuk« från Nuuk till den berömda
Diskobukten. 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. I Ilulissat ges du möjlighet att utforska de fantastiska omgivningarna, beskåda norra halvklotets mest imponerande isberg och
delta i spännande dagsturer.
I priset ingår:
• 2 övernattningar i Nuuk.
• Båtresa på Sarfaq Ittuk från Nuuk till Ilulissat.
• 4 övernattningar i Ilulissat.
Pris (per person): Från 11 195 kr.
Längd: 9 dagar/8 nätter.
Avgångar: Onsdagar 15 maj–15 oktober.
Hör med oss om flygpriser.
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Läs mer om våra resor till Grönland på www.islandia.se
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Konferensresor

Vi vill verkligen tacka för den fina och innehållsrika resan ni komponerade
åt oss! Vi är alla tre väldigt nöjda. Höjdpunkten för Amanda var förstås –
inte oväntat – mötet med och ridturerna på de underbara islandshästarna.
Vi njöt också av den otroligt vackra vandringen från Eldhestar till lagunen.
Stämningen på Eldhestar var vänlig och familjär och de tog väl hand
om Amanda. Flera svenskar arbetade i stallet. Alla transporter fungerade
perfekt och enligt islänningarna hade vi väldig tur med vädret även om
regnjackan och ylletröja åkte på ibland. För 21 år sedan gjorde vi ett
kortare besök på väg till USA. Det var roligt att komma tillbaka nu och se
hur mycket som hänt i Reykjavik sedan dess. Så mycket nytt som byggts
och så många fina affärer och restauranger det fanns nu.Vi lärde oss
också att turismen gått om fiskeindustrin som inkomstkälla och vi mötte
turister från många delar av världen, bl a en grupp kineser på Eldhestar.
Vi sänder ett stort tack för ert engagemang i vår resa, som blev en härlig
minnesrik upplevelse.
Eva med familj

Foto: Frank Denney, Unsplash

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 eller kickoff på Island eller Färöarna?
Huvudstäderna Reykjavik och
Torshamn
Under de senaste åren har det blivit alltmer vanligt att arrangera konferenser i Reykjavik, Islands huvudstad. I staden finns det ett brett utbud av hotell med konferensanläggningar, som håller hög standard. I
Reykjavik finns museer, restauranger och kulturcenter för spännande
utbyten under konferensresan. Detsamma gäller Torshamn, Färöarnas
huvudstad, där grupper av alla dess slag välkomnas.

Grupp och konferens på landsbygden
Du som hellre vill arrangera en resa i en något mer stillsam och avskild miljö, kan välja ett hotell som ligger ute på landsbygden med
samma goda faciliteter som i stan. Det finns ett antal olika hotell att
välja mellan och vi hjälper såklart gärna till med att hitta en lösning,
som passar just ditt företag!

En konferensresa utöver det vanliga:
• Flyg med Icelandair, SAS eller Atlantic Airways från Sverige, Norge
eller Danmark.
• Bra boende. Vi har mängder av olika hotell för alla smaker och
behov.
• Konferens på Harpa i Reykjavik – vinnare av Mies van der Rohepriset år 2013.
• Konferens i Nordens hus, Hotel Føroyar eller Hilton, hotellet som
snart öppnar i Torshamn.
• Roliga utflykter. Vi har något, som passar alla; halv- eller heldags
aktiviteter för hela gruppen eller varför inte dela upp gruppen, så
att alla får göra något, som passar just dem.

När ska man åka till Island?

Komplettera resan med trevliga
aktiviteter
Att som kollegor uppleva saker tillsammans gör att teamet blir starkare.
På Island och Färöarna kan man uppleva både äventyrliga strapatser
och lugna upptäcktsfärder. Vi hjälper dig att hitta aktiviteter som passar
just ditt företag och skräddarsyr ett program som passar er.

Boka gruppresan hos oss
Vi har stor erfarenhet av att arrangera grupp- och konferensresor.
I över 25 år har vi anordnat olika typer av gruppresor till både Island och Färöarna. Vårt kontaktnät gör att du kan vara trygg när du
bokar din resa hos oss. Hos oss får du hjälp att planera givande och
meningsfulla dagar för ert företag. Tveka inte att kontakta oss, tillsammans planerar vi ert evenemang. Västnorden är vårt expertområde!
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Foto: Mahkeo

• Ät på några av Islands och Färöarnas bästa restauranger, såsom
Sjávargrillið, Grillmarkaðurinn eller Färöarnas restaurang KOKS, som
har en Michelinstjärna.

Foto: Niklas Nordkvist

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 lufttemperaturen hyfsat mild på
vintern och medeltemperaturen går bara strax under minusstrecket under december 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.
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If you’re looking for

THE REAL
REYKJAVIK

[ head for the heart of the
city & stay like a local ]
Seven Center Hotels that cover
every part of the city center.
From urban chic to simple &
snug, each one offers something
a little different.
Whatever your choice, the
one thing you’ll always find is
heartfelt hospitality. The kind
that makes every traveller feel
immediately at home.
If you’ve come for an authentic
Icelandic experience

Welcome to the family

ICELANDIC BISTRO
delicious meals from locally sourced ingredients
Old historical restaurant in the heart of the city center of Reykjavík

www.laekjarbrekka.is

… eller ta en titt på vår meny med
en mängd isländska delikatesser

Varje dag
från 17:30

www.centerhotels.com

TURER &
AKTIVITETER!
Fler än 100 turer & aktiviteter
finns tillgängliga på re.is
DAY TOURS

GOLDEN CIRCLE

AIRPORT TRANSFERS

COMBO

SMALL GROUPS

BLUE LAGOON ADVENTURE NATURE
NORTHERN LIGHTS

ADMISSIONS

...

SE ERBJUDANDEN PÅ RE.IS
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Praktisk information
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 badkläder ett måste då det finns många tillfällen till bad, både i
Reykjavik och ute på landsbygden.

Väder och kläder:

Pass/visum: Alla

resenärer ska ha pass för att styrka sin nationalitet.

Körkort: Svenskt

körkort gäller.

På flygplatsen i Keflavik kan man handla Taxfree både vid
ankomst och avresa.
Taxfree:

Island ligger en timme efter Sverige/Norge/Danmark
vintertid och två timmar efter sommartid.

Tidsskillnad:

Valutan på Island är isländsk krona, ISK. Ta ut kontanter på
Island med kort i bankomat eller växla SEK på bankerna på Island. ISK
kan beställas i Sverige hos vissa banker, hör efter i god tid.
Pengar:

Bank: Keflavik flygplats har öppet alla dagar 16 april till 30 september dygnet runt. Från 1 oktober till 15 april är det öppet kl 4–24.
Bankerna i Reykjavik är öppna måndag-fredag kl 9–16. Bankomater
finns i alla städer.

Taxfree 15–18 % beroende på vilka varor man handlar.
Återbetalas på Keflaviks flygplats vid avresa. Om återbetalningen överstiger 6 000 ISK ska varorna visas upp före incheckning.
Moms:

Specialiteter är all slags fisk och lammkött. I övrigt internationell mat. Vin och öl kostar ungefär som i Sverige. Snus är
olagligt att föra in till Island; det blir böter i tullen. All annan tobak är
laglig och det finns t.ex. löstobak som fungerar som en bra ersättning
för snus.

Mat & dryck:

Mobilnät: 3G

och 4G.

Taxi: Prisnivå

som i Sverige.

El: 220V. Svenska

kontakter passar.

Svenska Ambassaden: Lagmuli

7, Reykjavik.

Tel. +354 5201230 dagtid.

Bokning, betalning och villkor
Boka din resa hos Islandia eller hos din egen resebyrå. Du får en bekräftelse, och anmälningsavgiften på 1 500 kr betalas med kort eller
via plus- eller bankgiro. Avbeställningsskydd kostar från 495 kr och
gäller vid avbokning på grund av sjukdom eller olycksfall fram till avresa (mot läkarintyg) med en självrisk på 495 kr. Slutfaktura skickas
cirka sex veckor före avresa. När fakturan är betald skickas färdhandlingarna. OBS! Reseförsäkring ingår ej.
Våra villkor för paket- och gruppresor finns på islandia.se och det
är viktigt att ta del av dem innan resan bokas. Kontakta oss gärna om
du önskar få villkoren skickade med post eller e-post. Adressuppgifter på sid 4 i denna broschyr.
Alla priser i SEK. Vi reserverar oss för ändringar och ev tryckfel.
Resor och priser gäller 1 maj 2020–30 april 2021. Sommarpriser gäller
maj–september och vinterpriser gäller oktober–april.

Alla våra flygresor klimatkompenseras genom
TreememberMe. Läs mera på sidan 5.
Foto: Michael Fenton
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www.islandia.se
Experter på Island sedan 1993
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